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1. Számold ki a következő műveletek eredményeit! 
 

a, [(–74) + (–5) · (–3) – (–17)] · (–3) = 
 

 

b, 
9

8  – (
15

8 + 
45

12  : 4) = 

 
  

c, 8,25 + 0,08  · 50 – 0,4 + 2,1 : 7 = 
 

 
d, 747dm – 74 m=  mm, 

 
 
2. Négy barát: Ádám, Ákos, Áron és Árpád együtt mennek sítáborba. A fiúk vezeték 

nevei abc sorrendben: Kalmár, Kenéz, Kiss és Kun. Tudjuk, hogy  
- Ákos vette meg a vonatjegyet barátainak: Kalmárnak, Kissnek és Kunnak is. 
- Kiss vitt hálózsákot két barátjának, Ádámnak és Áronnak. 
- Ádámot a szomszédban lakó Kalmárék ébresztették telefonon.  

 
Írd le a fiúk teljes nevét! (családi és keresztnév) 

 
A………………………………….. 
 
B……………….............................. 
   
C…………………………………..  
 
D…………………………………. 

 
 

 

7 pont 

7 pont 

Tiszta versenyidő:75 perc. 
A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! 
A megoldás menetét, gondolataidat részletesen és pontosan 
írd le, a részeredmények is pontot érhetnek. 
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3. Számítsd ki az ábrán látható hatszög területét négyzetcentiméterekben! 
Az adatokat centiméterekben adtuk meg. 
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4. Luca előtt az asztalon ezek a lapok vannak: 

 
Legalább hányat kell találomra elvenni közülük Lucának, hogy az elvettek között 
biztosan legyen 

 
 a) tükrös alakzat ? b) konvex alakzat? 
 

c) világos lapocska? d) ötszög? 

4 pont 

4 pont 
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5. Meseországban kitavaszodott. A királyi palota előtti virágágyásokban sorra nyílnak 
a virágok. Hány szál virág nyílt ki 9 virágágyásban 5 óra alatt, ha 2 virágágyásban 4 
óra alatt 24 szál virág nyílt ki? 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

6. Egy tömör nagykockát építünk 6 db sárga színű és 21 db fehér 
színű 2 cm élhosszúságú kockákból. 
a) Hány négyzetcentiméter a nagykocka felületén a sárga színű 

területek összegének lehetséges legnagyobb értéke? Rajzolj! 
Számolj! 

 

 

 

 

 
b) Mennyi a lehető legkisebb értéke? 

 

 

 

 

5 pont 

8 pont 
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7. Nagymama sok finomságot tett el télire: meggyet, szilvát és őszibarackot. Szilvából 
összesen kétszer annyit, mint őszibarackból. Meggyből ugyanannyi db 50 dkg-os 
üveggel tett el, mint ahány 1000 g-os üveg szilvát és szintén ugyanennyi került a 
kamrába az egyharmad kilogrammos őszibarackból.  Meggyből eggyel több 750 g-
os üveggel tett el, mint 50 dkg-osból, összesen 4 és fél kg-ot. Szilvából kétszer annyi 
fél kilogrammos üveggel tett el, mint 1000 g-osból. 

a) Hány db 50 dkg-os őszibarack befőttet tett el Nagyi? 
b) Hány kg befőtt került összesen a kamrába?  

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

8. Péter levelező társának szokatlan módon mutatkozott be: 
- Hárman vagyunk testvérek. Mindhármunk életkora egész szám.  
Hármunk életkorának szorzata 48. Ha összeadjuk hármunk életkorát, 4-gyel osztható 
számot kapunk. Nincsenek ikrek közöttünk. 
A köztünk levő korkülönbség nem ugyanannyi. 
Hány éves Péter? 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 
10 pont 

12 pont 


