
 

A 9. évfolyamot megelőző nyelvi előkészítő osztályok országos versenye 

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 
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I. (iskolai) forduló 

2014. április 2. 

 

 

Felhasználható segédeszközök: számológép, író- és rajzeszközök, függvénytáblázat. 

A feladatok megoldására 45 perc fordítható. 

 

1. feladat: Három gyerek osztozott bizonyos összegen. Az első 10 000 Ft-ot és a maradék 
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részét kapta. Az ez utáni maradékból a második és a harmadik gyerek egyenlő részt kapott. 
Ekkor örömmel vették tudomásul, hogy mindegyiküknek ugyanannyi pénz jutott.  
Mennyi pénzen osztoztak, s mennyit kapott egy-egy gyerek? 9 p 
 

2. feladat:Az ABC háromszögben az A csúcsnál lévő szög 40°-os, a B csúcsnál lévő pedig 35°-
os. Mérjük fel az A csúcsból az AC oldalt az AB oldalra, az így felmért szakasz másik végpontja 
a D.  
Mekkora a BD szakasz, ha CD = 3 cm? 
Mekkora a BDC szög nagysága ? 10 p 
 

3. feladat: Két üzem ugyanolyan gépalkatrészeket gyárt. Egy hét alatt a két üzem együttesen 
8200 darab alkatrészt gyártott le. Az egyik üzemben készült alkatrészek 2 %-a, míg a 
másikban gyártottak 3 %-a volt hibás, a két üzemben együtt 216 darab hibás van. 
Hány hibátlan alkatrészt gyártottak külön-külön? 10 p 
 

4. feladat: Az 1 99 8  hatjegyű szám két számjegye hiányzik. Írjunk a hiányzó számjegyek 

helyére egy-egy olyan számjegyet, hogy az így nyert hatjegyű szám osztható legyen 36-tal is 
és 99-cel is. 
Hány ilyen hatjegyű szám létezik, melyek ezek? 10 p 
 

5. feladat: Adott egy K középpontú 15 cm sugarú kör. A kör középpontjától 9 cm-re 
kijelölünk egy P pontot. Rajzoljuk meg a körnek azon húrjait, amelyek a P ponton haladnak 
át. Hány olyan húrt tudunk megrajzolni, amelyiknek hosszúsága egész szám? 11 p 
 

A feladatok megoldásai hamarosan megtekinthetőek lesznek a  

www.educentrum.hu/tehetsegpont/cikk/1532 címen. 

Ugyanitt megtalálhatóak a korábbi évek feladatai is. 
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