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BEM JÓZSEF  Jelszó: …….................. 

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY  Terem: ………………… 

I . FORDULÓ 2014. január 14.  Hely:……….…………... 

4. OSZTÁLY  

1. Kukutyin és Piripócs 12 km-re vannak egymástól. Kukutyinból egy gyalogos, 
Piripócsról egy kerékpáros indul el egyszerre egymás felé. A kerékpáros 
háromszor olyan gyors, mint a gyalogos. Amikor találkoznak, melyik van 
közelebb Piripócshoz? 

 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
 
2. Az alábbi három számcsoport mindegyikénél az a feladat, hogy az ott 

szereplő három számból képzett műveletsorral ugyanazt az eredményt 
állítsd elő. Ez az eredmény 3 legyen!  
{6, 18, 20}, {21, 27, 30},      {31, 45, 46} 
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 
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3. Két szabályos dobókockával dobunk, és a kapott számokat összeszorozzuk. A szorzatról a 
következőket állítjuk: 

a) Lehet, hogy a szorzat páros. 
b) A szorzat egyike sem kétjegyű. 
c) Nincs olyan szorzat, amelyben a 7 maradék nélkül megvan. 
d) Nem igaz, hogy a szorzat nem lehet 1. 
e) Nem igaz, hogy a szorzatban nem mindig van meg az 5 maradék nélkül. 
f) A szorzat 13 is lehet. 
g) A szorzat kisebb 36-nál. 

Írd az állítások utáni négyzetekbe, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! 

                                
                                

 
 
 
4. A játékboltban négyféle plüssállatkát árulnak. A maci 2-vel több, mint az egérke, hárommal 

több a tigris, mint a nyuszi. A macik és a nyuszik száma együtt 60, és háromszor annyi nyuszi 
van, mint maci. 
Hány plüssállatka van összesen az üzletben? 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
 
5. A hóemberépítő versenyen a gyerekek 60 db kis hóembert építettek. A hóemberkék fejei egy 

bizonyos logikai sorrendben követik egymást (lásd az ábrán). 
Hogyan néz ki a 10. hóember feje? Rajzold le a keretbe! 
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6. Peti az állatkereskedésben a díszhalakat nézegeti. A 3 zebrahal 8 neonhal együtt 

4390 Ft-ba kerül. Az 5 zebrahalért és 10 neonhalért 6050 Ft- ot kell fizetni. Peti 7 
zebra- és 7 neonhalat választott. 
Mennyit fizetett értük? (Az azonos fajtájú halak ugyanannyiba kerülnek.) 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
 
7. Jóskának az alábbi ábra szerint sikerült széttörni egy tábla csokoládét: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lehet igazságosan osztani ezt a csokoládét további tördelés nélkül két barátnak? Hogyan? Ha 
lehetséges, találj legalább egy módot! 
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8. A vastag vonalra tükröt helyeztünk, ezt az ábrát kaptuk. 
 

 
 
 
 Melyik ábrát kaphattuk tükrözéssel? Karikázd be a betűjelét! 
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