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1. Egy urnában 67 fehér és piros golyó van. Vannak kicsik és nagyok is köztük. Tudjuk, hogy 

a) a piros golyók száma osztható 5-tel; 

b) a nagy piros golyók száma egyenlő a fehér golyókéval; 

c) a legkevesebb a kis fehér golyóból van; 

d)  mindegyik fajta golyó száma prím. 

Hány golyó van az egyes fajtákból? 

 

2. Hány olyan négyjegyű szám van, amely egyenlő a jegyei fordított sorrendjével felírt 

négyjegyű számmal? Közülük melyek négyzetszámok? 

 

3. Egy 8 x 8-as sakktáblán hány téglalap látható? Hány négyzet van ezek között?  

 

4. Három természetes szám szorzata 793 800. Az első számot 5-tel, a másodikat 7-tel, a 

harmadikat pedig 9-cel szorozva ugyanazt a számot kapjuk. Melyik ez a három szám? 

 

5. Három darab 
30

𝛱
 cm sugarú, henger alakú csövet egymás mellé állítunk úgy, hogy páronként 

érintsék egymást. Milyen hosszú zsinór kell az összekötözésükhöz, ha a csomózáshoz 20 cm-t 

hagyunk ki? 

 

6. Milyen egész értékeket vehet fel az m, ha tudjuk, hogy az 

x + 3y = 12 

21x + 62y = m  

 egyenletrendszer megoldásaként adódó számok nem negatívak? 

 

7. Milyen háromszög oldalaira teljesül az 

a3 + a2c + b3 + bc2  = a2b + ab2 + b2c + ac2 + c3   összefüggés?   

 (a; b; c a háromszög oldalai) 

 

8. Két szám összege 216, legnagyobb közös osztójuk pedig 24. Melyik ez a két szám? 

 

9. Szilvi új munkahelyén recepciós, az érkező ügyfeleket fogadja. Pár hét alatt megfigyelte, hogy 

érdekes összefüggés van az érkező ügyfelek száma és a hét napjai között. Ha a hétköznapokat 

számokkal jelöli, akkor az érkező vendégek számát a következő függvény írja le: 

f: {1; 2; 3; 4; 5} → R, f(x) = - x2 + 4x + 10. 

a) Melyik napon érkeznek a legtöbben? 

b) Számítsd ki az ügyfelek számának napi átlagát, egész értékre kerekítve! 

 



10. Egy színjátszó csoport már három külföldi fellépéssel büszkélkedhet: jártak Bécsben, 

Helsinkiben és Prágában. A társulat minden tagja fellépett legalább az egyik helyen. Azok a 

tagok, akik Ausztriában és Finnországban is felléptek, 15-en voltak, 21-en Prágában és 

Bécsben is játszottak. Olyan nem volt, aki csak Helsinkiben és Prágában járt, de Bécsben nem. 

a) Hányan léptek fel mindhárom fővárosban, ha az összesen 60 fős társulatnak 55%-a csak 

egy városba jutott el? 

A színjátszók vezetőjétől tudjuk azt is, hogy azok közül, akik csak egy külföldi fellépésre 

tudtak elmenni, Prágában pont feleannyian jártak, mint Bécsben. Kizárólag Helsinkiben 3 fő 

járt. 

a) Hány fővel lépett fel a társulat az egyes városokban? 

 

 

 


