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

A feladatok megoldására 90 perc fordítható. 

 

1. feladat: Béla, Géza, István és Péter horgászversenyt rendeztek. A Béla és Géza által fogott 

halak számának aránya 5:6. Géza és István kifogott halai számának aránya 4:3. Péter annyi 

halat fogott, mint István. Együtt összesen 360 halat fogtak. Hány halat fogott Béla? 8 pont 

2. feladat: Az ábrán látható ABC háromszög AB oldalán lévő D pontot úgy jelöltük ki, hogy 

az AD és CD szakaszok egyenlő hosszúak legyenek. Mekkora a DCB szög és hány fokos a 

szög nagysága, ha a BCA szög nagysága 80°és a CDB szög nagysága 120°? 9 pont 

 

3. feladat: Egy számsorozat első tagja 3, a második tagja 2, a második tagtól kezdve minden 

tagot úgy számítjuk ki, hogy a két, vele szomszédos tag szorzatát eggyel csökkentjük. Mi lesz 

a sorozat 111-edik tagja? 10 pont 

4. feladat: Egy téglatest élei centiméterekben mérve egész számok. Legrövidebb és 

leghosszabb élei prímszámok, térfogata pedig 1995 cm3. Hány centiméter az egy csúcsban 

összefutó élek hossza, mekkora a felszíne? 11 pont 

5. feladat: Az A városból B-be indul egy gyalogos, ezzel egyidőben B-ből A-ba indul egy 

kerékpáros. Mindketten állandó sebességgel haladnak. Az indulás után 1 órával a gyalogos 

egyenlő távolságra lesz A-tól és a kerékpárostól. Még eltelik egy negyed óra és találkoznak. 

Mennyi ideig tartott a gyalogos útja A-ból B-be? 11 pont 

6. feladat: Egy kétjegyű szám számjegyeit összeszoroztuk. Ha a szorzat kétjegyű lett, ennek a 

számjegyeit is összeszoroztuk, és így tovább, egészen addig, amíg egy egyjegyű számot nem 

kaptunk. Hány olyan kétjegyű szám van, amelyből kiindulva végül a 0-hoz jutunk? 11 pont 

A feladatok megoldásai hamarosan megtekinthetőek lesznek a  

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