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1. Egy diák a nyári szünetben 40 napra vállalt munkát egy számítástechnikai cégnél. A 40 

napi munkabér egy számítógép és 80 000 Ft volt. A diák csak 35 napot tudott dolgozni, amiért 

a számítógép és 52 500 Ft járt. Hány forintot ért a számítógép?    9p 

 

Megoldás: A 40 napi munkabér és a 35 napi munkabér különbsége 27 500 Ft.   2p 

Ez az 5 napi munkabér.         1p 

 Egy napra tehát 27 500 Ft:5= 5 500 Ft.        2p 

40 napra akkor    40 5500 220000Ft Ft   jár.       2p 

Mivel 40 napra 80 000 Ft-ot és egy számítógépet kapott volna, ezért a számítógép  

220 000 Ft-80 000 Ft=140 000 Ft-ot ért.       2p 

 

2. Egy város néhány nevezetességét a térképen A, B, C, D,  E, F pontokkal jelöljük az ábrán 

látható módon. A nevezetességeket összekötő utakat pontokkal 1 km hosszú szakaszokra 

osztottuk. Tudjuk, hogy az iskolát és a templomot 3 km-es út köti össze, a színházat és az 

iskolát 4 km-es, a mozit és a vasútállomást 5 km-es, a tavat és a templomot 6 km-es, a 

színházat és a vasútállomást 6 km-es út köti össze. Melyik betű jelenti az ábrán a tavat? 

  

 
            10p 

Megoldás: 

Utak hossza Nevezetességek 

3 km C-F  illetve B-E 

4 km F-E, illetve D-E 

5 km A-D,  A-E,  B-D,  B-F, illetve C-E 

6 km A-B,  B-C, D-F 

            2p 
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6 km-re a tó és a templom, illetve a színház és a vasútállomás található.    1p 

Az A-B, B-C, D-F betűk jelölik az egymástól 6 km-re lévő nevezetességeket. Ezek 

 között nem szerepel az iskola, amelyektől 3, illetve 4 km-re is található nevezetesség.  1p 

Az E jelű csak az iskola lehet, B a templom.       1p 

 Az iskolától 4 km-re van a színház. ez csak a D vagy F lehet.     1p 

Ha D a színház, akkor F a vasútállomás. F-től csak a B található 5 km-re, de az nem a  

mozi, hanem a templom.          2p 

Tehát a D vasútállomás lehet csak. F a színház. Mivel a vasútállomástól a mozi 5 km-re 

van, így az csak az A lehet. Tehát C a tó.       2p 

 

3. Hány cm az ábrán látható BE szakasz hossza, ha az ABCD négyszög téglalap?  

 

 
            10p 

Megoldás:  

Az ADE =90°+30°=120°,         2p 

az EAD =90°- 60°=30° ezért az AED  =30°      2p 

A szögek nagyságából következik, hogy az AED háromszög egyenlő szárú, tehát az  

ED=10 cm.           2p 

Akkor a CE szakasz hosszára igaz, hogy 
1

2
CE DE   = 5 cm.     2p 

Tehát a BE szakasz hossza 15 cm.                   2p
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4. A  7, 83, 421, 659  számokból álló halmaz olyan tulajdonságú, hogy mindegyik eleme 

prímszám, és a felsorolt számokban a 0 kivételével minden tízes számrendszerbeli számjegy 

pontosan egyszer szerepel. Mennyi lehet az elemek összegének a legkisebb értéke egy ilyen 

tulajdonságú halmazban?         11p 

Megoldás:  

A halmaz elmeinek összege akkor lesz a legkisebb, ha mindegyik elem egyjegyű szám 

 lenne.            1p 

Ez azonban nem lehetséges, mert az 1, 4, 6, 8, és a 9 nem prímszámok.    2p 

A 4, 6, és a 8 nem állhat az egyik elem esetén sem az egyes helyi értéken, mert nem  

lennének a számok prímszámok.         2p 

Így ezeknek legalább tízes helyi értékre kell kerülni.      1p 

Az 1, 2, 3, 5, 7, 9 számok állhatnak az egyes helyi értéken.     1p 

Így legkevesebb 4 10 6 10 8 10 1 9 2 3 5 7 207             lesz az elemek összege.  2p 

Ez elő is állítható például a 2, 3, 5, 41, 67 és 89 elemekkel. Így a halmazban az elemek 

összegének legkisebb értéke a 207 lehet.       2p 

 
 

5. Egy derékszögű háromszög két befogója 8 cm és 12 cm. Ebbe a háromszögbe az ábrán 

látható módon olyan téglalapot rajzolunk, amely oldalainak hossza milliméterben mérve  

egész szám. ( A téglalap egyik csúcsa a háromszög derékszögű csúcsában, az ezzel  

szemközti csúcsa pedig az átfogón van.) Hány ilyen téglalapot adhatunk meg? 

 

   

 

                8 cm 

 
 

 

    12 cm 

                    10p

    

  

. 
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Megoldás: 
A keresett téglalap oldalainak hosszát x és y betűkkel.  
  

 

   

                                                

 80mm 
       
 

   x        120mm-x                 2p 

120 mm 
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120 120

y

x



           2p 

2

3 120

y

x



            1p 

204 2 3x y             1p 

2
80

3
y x              1p 

Tehát x osztható 3-mal. 0 120x x    lehet 3, 6, 9, …stb. , tehát 3 többszörösei. 1p 

A legnagyobb szám a 39 3 117           1p 

Összesen 39 ilyen számot adhatunk meg.  

Tehát 39 db háromszög létezik a megadott feltételekkel.     1p 

   

 

                     y 
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