
 

A 9. évfolyamot megelőző nyelvi előkészítő osztályok országos versenye 

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 

7632 Pécs, Apáczai körtér 1. 

II. forduló – országos döntő 

2014. április 25. 

 

 

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

A feladatok megoldására 90 perc fordítható. 

 
1. feladat: A szomszédos boltban 1 kg narancs ára 360 Ft, a piacon viszont 310 Ft-ba kerül. A piac 24 

km-re található a lakásunktól. Ha autóval megyünk vásárolni, akkor 1km út megtétele 29 Ft-ba kerül. 

A vásárlás után haza megyünk. 12 kg narancsot szeretnénk vásárolni. 

a.) Mikor gazdaságosabb a vásárlás, ha a boltban vásároljuk meg a narancsot, vagy ha a piacon? 

b.) Az előbbi feltételek mellett hány kg narancs vásárlásától gazdaságos autóval a piacra menni? 8 p 

2. feladat: Egy atlétikai szakosztályban a sportolók futó-, dobó- és ugró-számokban tartanak 

edzéseket: 18-an futó, 22-en dobó, 16-an ugrószámokban edzenek, de vannak olyanok is közöttük, 

akik több számban is edzenek. Csak futással 9-en, csak dobással 12-en, csak ugró ágazatban 10-en 

edzenek. Három olyan sportoló van közöttük, akik mindhárom sportszámban edzenek.  

a.) Hányan edzenek pontosan két sportágban? 

b.) Hányan vannak azok a sportolók, akik dobók vagy ugrók, de nem futók? 9 p 

3. feladat: Egy leragasztott borítékot láthatunk az ábrán. Ez 

egy olyan téglalap, melynek egyik oldala 10 cm. A 

ragasztáskor lehajtott rész olyan egyenlő szárú háromszög, 

melynek szárai 8 cm hosszúak. A lehajtott rész területe a 

téglalap le nem takart része területének negyed része. Milyen 

hosszú a boríték másik oldala? 9 pont 

 

4. feladat: Egy ötjegyű számot „abszolút szimmetrikusnak” nevezünk, ha számjegyei a középső 

számjegyre szimmetrikusan helyezkednek el: Pl.: abcba  , és az a, b, c számjegyek különbözők. 

a) Hány ötjegyű abszolút szimmetrikus szám létezik? 

b) Adjuk meg a legnagyobb és a legkisebb ötjegyű „abszolút szimmetrikus” számot! 

c) Az így felírt ötjegyű abszolút szimmetrikus számok hány százaléka lesz osztható 5-tel? 12 p 

5. feladat: Egy tört értéke 
5

6
, számlálójának és a nevezőjének összege háromjegyű szám.  

Ez a háromjegyű szám egy természetes szám négyzete. Melyik ez a tört? 10 p 

6. feladat: Egy húrtrapéz egyik átlója az alappal 45°-os szöget zár be, ennek az átlónak a hossza  

10 cm. Mekkora a trapéz területe? Mekkora a trapéz alapjainak összege?  12 p 

 

 

A feladatok megoldásai hamarosan megtekinthetőek lesznek a  

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