
Petőfi pályázat 2019-2020 7.és 8. osztály 

 

A feladatok megoldás menetét is írd le lépésenként. 

 

1. Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudod, melyik állatot választották 2020 – ban az év 

emlősének! 

 

Két ponthalmaz közötti legrövidebb szakasz, a két ponthalmaz __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ilyenek azok az egyenesek, amelyek nem párhuzamosak és nem metszik egymást: __ __ __ 

__ __ __ 

A sokszögek két szomszédos csúcsát köti össze: __ __ __ __ __  

A sokszöget határoló oldalak összege: __ __ __ __ __ __ __ 

Olyan négyszög, amelynek szomszédos oldalai egymásra merőlegesek: __ __ __ __ __ __ 

__ __ 

 

A megfejtés: _______________ 

2.Mennyit ér az utolsó sor? 

 

3. Két tyúk két nap alatt két tojást tojik. Négy tyúk négy nap alatt hány tojást tojik? 



4. Egy családban 4 fiúgyermek van. Mindegyik fiú egy lánytestvérrel dicsekedhet. Hány gyerek 

van a családban? 

 

5. Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy patak, amiből vizet merhetünk. Pontosan 6 

liter vízre lenne szükségünk. Hogyan járjunk el? 

 

6. Nagyapó nem eszik meg akármit: a főtt tojást például csak akkor, ha az se több, se kevesebb, 

pontosan 15 percig főtt. Egy nap téged kér meg, hogy készíts neki reggelit, és te csak két 

időmérő eszközt találsz az egész házban: két homokórát. A nagyobbikban 11 perc alatt pereg 

le a homok, a kisebbikben 7 perc alatt. Mit teszel? (Nagyapó egyre türelmetlenebb!) 

 

7. Besötétedett és csak egy lámpa van a túrázóknál. Egy függőhídhoz érkeztek, amin egyszerre 

legfeljebb  két ember mehet át. Négyen vannak és rendre 1, 2, 5 ill. 10 percre van szükségük, 

hogy átmenjenek a hídon. Milyen sorrendben menjenek át, ha a lehető leggyorsabban 

szeretnék leküzdeni az akadályt és minden átkeléshez lámpára van szükségük? 

 

8. Kapsz két kötelet, amikről tudod, hogy ha meggyújtod a végét, akkor éppen 1 óra alatt ég 

végig, valamint nem hajtogathatók. Nincs nálad óra, a feladatod az, hogy mérj ki negyed órát! 

 

9. 9 látszólag egyforma érme közül az egyik hamis: nehezebb a többinél. Hány méréssel lehet a 

hamis érmét egy kétkarú mérleg segítségével megtalálni? És n érme esetén? 

 

10. 100 ember fejére egy-egy fekete vagy fehér sapkát adunk. Semmilyen jelzést nem adhatnak 

egymásnak, de mindenki körülnézhet, tehát a sajátján kívül mindenkiről tudja, hogy milyen 

színű sapka van a fején. Ezek után sípszóra mindenkinek fel kell emelnie a bal vagy a jobb 

kezét. El tudják-e érni, hogy az azonos színű sapkát viselő emberek azonos kezüket emeljék 

fel? (Mielőtt a sapkát kapják, összebeszélhetnek!) 


