




Összeállította: Balogh Attila és Váradi József

V
Mellébeszéd

Már régóta szükség van egy, azoktatási terv
nek is megfelelő „ránk szabott" példatárra.

A Váradi-csoport által összeállított feladat
gyűjtemény eltér a szokványostól. Az oktatási ter
vet szigorúan követve, a hét minden egyes napjára 
adagolva a feladatokat vezeti be a tanulókat az 
aritmetika, algebra és mértan mélyebb titkaiba.

A hét első öt napjára kitűzött gyakorlatok és 
feladatok után a hét végére, szombatra általában 
logikai jellegű, szórakoztató feladatok kapnak 
helyet. Ezek a tanuló gondolkodását fejlesztik, 
ugyanakkor a szülőknek és más családtagoknak is 
hasznos időtöltésül szolgálhatnak.

Az a tanuló, aki következetesen, napról- 
napra megoldja a kitűzött gyakorlatokat, felada
tokat, az elemi matematikatudását biztos alapokra 
helyezi.

Szász Arpád, matematikatanár
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?ARANCSOLATOR
(AVAGY ÜTASÍTÁSOR A MIMPENRORI HASZNÁLATRA)

1. Nincs szebb időtöltés, mint egy fejtörőn, feladványon töprengeni.
2. „Használat előtt a fejjel együtt felrázandó.11
3. Minden matematika feladathoz türelem, papír és ceruza isjavallott.
4. A gyűjteményben vannak kiegészíteni való mondatok is: „... “
5. Az idézőjelbe tett mondatok tételek, tehát bizonyítanod kell (legalább számpéldával vagy 

logikai értékkel) !
6. Jeleink ritkán térnek el az iskolaitól, ha nem ismered, oktatótanárod útbaigazít. A matemati

ka feladatok vagy gyakorlatok alárendelő összetett mondatok, melyek főmondata kijelentő értelmü, 
a mellékmondat pedig felszólítást vagy óhajtást fejez ki.

7. Az eredményeket ellenőrizni szokták.
8. Segítséget (tanártól-szülőktől-baráttól) csak akkor kérj, ha már többféleképp, sikertelenül 

próbálkoztál. „Ezt nem tanultuk; nem vagyunk itt...“- fölösleges időtöltés, valamikor tanuljátok, és 
mindigottvagytok.

9. Soha ne dicsekedj eredményeiddel' Lehet,társad az általad megoldott feladatokat mindig 
könnyűnek tartja.

10. Miután feladatsoraink sorrendje esetlegesen sem kötelező, munka után „sötét, hűvös, 
száraz helyen tartandó11.





I. FELADATHALMAZ
1. Oldd meg a következő egyenleteket xeQ-n:

a.) x -16 = 24 - x; b.) 16 - 4x = 0; c.) 12x + 40 = 4x +

120; d . ) - = 9 ; e . )  -  = 3;f.) — = 6 .
3 15 9

2. Egy tanulóotthonban 168 tanuló 30 nap alatt 2 t és 520 
kg kenyeret fogyaszt, kilogrammonként 23 lejesáron. Ha 
a tanulók száma 1320-ra nő, mennyibe kerül a 
kenyérfogyasztás a tanév 252 napja alatt ?
3. Egy téglalap alakú sportpályát 2 m magas 
deszkakerítéssel vesznek körül. A pálya 108 m hosszú és 
61 m széles. Számítsd ki a kerítés anyagának árát, ha 
egy négyzetméter deszka'48 lejbe kerül*
4. Oldd meg a következő egyenleteket xeQ-n:

6. Mi a logikai értéke: „Két szomszédos természetes 
szám között pontosan egy 2-vel osztható szám van.“ ?
7. Hány osztójuk van a következő számoknak: 360, 2310, 
16900, 625, 44100 ?
8. Sorold fel a következő halmazok elemeit:
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Ami helyettesíthető, az vitatható. (Radó F.) ‘

5. Ha E = {l,2,5,9}, akkor sorold fel A, B és C elemeit, 
ha:

Szán..,sd ki:

9. Oldd meg

10. Keresd meg az összes alakú, 18-cal osztható 
számokat.
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11. Legyenek a következő törtek — -gyel ekvivalensek:
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Ha A = {x}, akkor határozd meg A részhalmazainak 
halmazát!
12. Bizonyítsd be, hogy bármely neN*.esetén A =IOrr + 
17 osztható 9-cel.
13. Mikor oszthatók 3-mal az a.) xxx és b.) xxxx alakú 
számok ?
14. 72 tanuló közül 43-an franciául, 46-an pedig angolul 
tudnak. Hányan tudnak csak egy, és hányan tudnak két 
idegen nyelvet ?
15. Számítsdki:



nekem, akkor nekem is ugyanannyi almám lenne, mint 
neked." Hány almájuk volt a gyerekeknek ?
18. Három egymás utáni szám szorzata osztható-e 6-tal ?
19. Fejtörő: Öt ház van egy utcasoron: egy sárga, egy 
barna, egy kék, egy. piros és egy zöld. Állapítsd meg a 
házak sorrendjét, ha:

- a kék nincs középen,
- a piros a kéktől ugyanolyan távolságra van, mint a 

kék a zöldtől,
- a sárga bal oldali szomszédja piros.

Gulliver egy időben óriás-törpe és törpe-óriás. Ilyen a matematikai gondolat

II. FELADATHALMAZ
1. írd fel az 1989, 1990 és 1991 számokat legfennebb 
nyolc hatvány összegeként úgy, hogy a hatványkitevők 
ne ismétlődjenek.
2. A tízes számrendszerbén a tíz számjegy segítségével 
minden szám leírható. Fontos-e, hogy milyen sorrendben 
vannak ? Miért ? írd Ie azokat a kilencjegyű, különböző 
számjegyekből álló számokat, amelyek első két jegyének 
összege kisebb 5-nél és utolsó két jegyének összege 
nagyobb 10-nél.
3. Hány egyjegyű szám létezik ? Hány olyan kétjegyű 
szám van, amelyben az egység 2 ?
4. Hozd egyszerűbb alakra: :

5. Adott két szám, az egyik a másik kétszerese. Határozd 
meg az összegük és a különbségük hányadosát!
6. Hány olyan szám van 100 és 200 között, amelyet 7-tel 
osztva maradékul 4-et kapsz ?
7. Egy könyvben a két szemközti lapSzámot összeadva 
191-et kapsz. Hányadik oldalra nyitottad ki a könyvet ? 
Minden könyv ilyen ?
8. Az alábbi műveletsorban a számjegyeket nem szabad 
megváltoztatni. Elérhető-e, hogy a számérték ne 0 
legyen ?

9 5:3-5 -3
Minél több megoldást találsz, annál jobb !

9. a.) Merd meg a füzeted hosszúságát!
b.) Mérd meg a tankönyved szélességét!

Hasonlítsd össze ezeket a méreteket.
10. Két szakasz hosszúságának különbségét Ie tudnád 
úgy rajzolni, hogy észrevehető legyen a rajzon is az 
elvégzett művelet ?
11. Igaz-e: „Négy egymást követő természetes szám 
között pontosan egy 4-gyel osztható szám van" ?
12. Van-e négy olyan természetes szám, amely teljesiti az 
alábbi feltételeket:

a) mindenik nagyobb 8-nál, de kisebb 325-nél,
b) a második az elsőnek kétszerese, a harmadiknak 

egyharmada és a negyediknek tizenötöde.
Van-e több megoldás ?

13. Öt egymás utáni természetes szám összege 35. 
Képezd az összes ilyen számokból alkotható ötjegyű 
számok halmazát.
14. Találhatód olyan, legalább három egymás utáni 
természetes számot tartalmazó összeg, mely kivonható 
49-ből ? Valójában hány ilyen összeg létezik ?
15. Számítsd ki:

a) (234 1001-123123):111;
b) 120 : 30 + 567 : 7 - (515 - 335) : 5;
c )  {31440+ 1040: [150- 240:(67 - 55)] 20: 316

16. Van-e olyan d= ab + c alakú szám, ahol az a > 7; 
b > 8 és c < 3 feltételek teljesülnek ?
17. írd fel 5-ös számrendszerben az 1997-et!
18. Milyen számjegyben végződik az alábbi összeg ? 

5°+5'+52+53+54+...+5n ?
19. Egy papírlapra rajzolj tíz pontot tetszőleges 
elhelyezkedésben. Egy színes ceruzával kösd össze őket 
valamilyen sorrendben. Hány metszőegyenespárt 
találtál ? Egy másik színnel is kösd össze a pontokat, 
más sorrendben. Több vagy kevesebb metszőegyenest 
találtál ?
20. Válassz öt tetszőleges számot, majd írd fel őket római 
számokkal.
21. 191 és 204 között hány 3-mal osztható szám van ?
22. Egy keresztrejtvény szerkesztő 256 mezőből álló 
hálót tervez. Úgy dönt, hogy egy sorban legfennnbb két 
sötét mező lehet. Milyen értékek között változhat a fekete 
mezők száma, ha a háló alakja változik ? (Egy sorban 
legalább két- és legfennebb tizenhat betűs szavakkal 
számolunk !)
23. A megye térképén becsüld fel a Sepsiszentgyörgy- 
Kézdivásárhely közti távolságot!

A tér végtelen és határtalan. Nem ülhetsz ki a szélére, hogy a nagy semmibe lógasd a
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16. Végezd el a következő osztásokat: 
a.)4,34: 2;23;b.)2180: 1,09; c) 50 :12,5;
d) 6,25 : 0,5; e.) 21,6 : 0,036.

17. Nem teljesen tréfa: Sanyi azt mondja Marinak: „Ha 
adsz egy almát, akkor nekem kétszer annyi lesz, mint 
neked." Erre Mari azt feleli: „Ha te adnál egy almát

mélysége.

lábad.



m . FELADATHALMAZ
1. Melyek azok az alakú számok, amelyeket (a + b> 
vel osztva hányadosul 3-at kapsz ?
2. Három egymás utáni páros szám összege 480. Hány 
olyan van közöttük, amely bizonyosan a 3 többszöröse ? 
Hát olyan, amely a 6 többszöröse ?
3. írd fel matematikai nyelven:

a) „Az A halmaz eleme a legkisebb természetes 
szám“;

b) „A B halmaznak van a legkevesebb eleme“.
4. Számítsd ki: \

a. ) 212-nek a 13-mal való osztási maradékát;
b. ) 212-nek a 301-gyel való szorzatát;
c. ) 202-nek a harmadik hatványát.

6. Határozd meg a következő számok utolsó számjegyét!
M= 11985 + 31986 + 51987 + 71988 + 91989 
N = 21986 + 41988 + 61990 + 81992

7. Adott a természetes szám esetén vizsgáld meg na1 2 
végződéseit, ha n< 9.
8. Végezd el:

a.) 17300-3800; b.) 19311-8765; c.) 913710-803690;
d.) 846312+76429; e.) 807060+170605.
9. Hány páros számjegy van a 70 és a 80 közötti 
számokban ? Hát 141 és a 160 között ? Hát 211 és a 230 
között ?
10. Ha x2 + (x + 1)2 =13, mennyi leszx3 4 5 6 7 8 + (x+l)3 ?
11. Számítsd ki a hetes alapú számrendszerben:

a. ) 12012,+123024+ 11034,+15556+ 199010;
b. ) 11111112+111112+11112+111112;
c. ) 3452g+1234g+6543g;
d. ) 12734,'56319.

12. írd fel a mai dátumot csak római számokkal!
13. Készítsd el a 6-os alapú számrendszer összeadási és 
szorzótábláját.

14. Oldd meg a llx-18= 10x-5 egyenletet, ha 
xe{10,ll,12,13}.
15. Keress összefüggést a következő számsor 
jellemzésére: {1,2,4,7,10}.
16. Az A és B halmaz teljesíti a következő feltételeket:

BÚA=0; A^B={0,4,2,3,5}; AMB= {0,5}
Határozd meg A és B halmazokat.
17. Adott A= {200, 198, 99, 72, 450, 1}
Határozd meg:

a. ) B= {x+l | xeA};
b. )C = { x - l |x e A ) ;
c. ) D= {2x+3 [ xeA} halmazokat, elemeik 

felsorolásával.
18. Adott A= {204,490} és B= {1099,210,0}. Sorold fel 
a C= {x | xeN; x=a:b; aeB;beA} halmaz elemeit.
19. a.) írd fel a következő halmazok elemeit:

A={x| xeN*;2x+1^7}
B={x| xeN; 3^x+l<9}
C ={x| xeN*; 3x-2<8}.

b. ) Van-e tényleges részhalmazviszony közöttük ?
c. ) Legyen T= {x| xeN ; tó20}. Hasonlítsd össze 

minden halmazművelet segítségével a fenti halmazokkal.
20. Egy papírlapból csákót akarsz hajtogatni. Becsüld 
meg hány papiríap-„hajtásra“ lesz szükséged. Számold 
meg a „hajtások" számát.
21. Egy gyufásdobozban 50 szál gyufa van. A tankönyv 
szélein mérhető hosszúságot hányszor tudnád kirakni ?
22. Fejtörő. Bóbitás és Tóbiás egy fogadóban 35 
piculáért 21 mákos sokámot vett. Bóbitás 9^t, fóbiás 
12-t evett. Fizetéskor azonban összevesztek. Tóbiás 19 
piculát akart fizetni, Bóbitás csak 15 piculára gondolt. Ki 
maradt el a hiányzó piculával ? t

A TÉR tündére egy nap segédeitől azt kérte, hogy gyűjtsenek össze minden testet. 
Rengeteg sok testet sikerült egymás mellé, fölé, mögé, alá gyűjteni. A tengernyi sok testtől 
semeddig se lehetett látni. Ekkor egy szemüveges tündér láthatatlanná tette azokat a 
testeket, amelyek oldalaival a többieket szorosították vagy „könyökölték".

1. Ird fel többféleképpen: tizenhárom, hatvanöt,
száznévy, kilecszáznyolcvannégy,
"’erkilencszázkilencvenöt.
2. Számítsd ki: (4+8>+5; 4+85; (4-8)5; 48-5. Tegyél 
ugyanezen számok közé más műveleti jeleket.
3. Ha valamely szövet ára 1200 lej; először 13 m-t, majd 
8 m-t vásárolok, hány lejt fizetek ? Keress szabályt a 
megoldásra !
4. Mikor oszthatsz egy számot 0-val ?
5. Számítsd ki: 2+0; 21; 02; 2-0; 2:1; 0:2 !
6. Ha 13 kg cukor ára 5850 lej volt, mennyibe került 7 
kg ugyanilyen minőségű cukor ?
7. Két szám összege 1850. Melyik ez a két szám, ha az 
egyik a másik négyszerese ?
8. Három ládában 612 kg áru van. A másodikban kétszer 
annyi, mint az elsőben és 2 kg-mal kevesebb, mint a 
Iiarmadikban Hány kg áru van a ládákban külön-külön ?

9. Oldd meg az adott halmazon:
3x+2=5; h a xe{0,l,5}
2x+6=3x+5; ha xe{0,l,5}
4x-2=6; ha xe {1,2,3}
4x+l=13; ha xe{l,2,3}
2x+3=3x-2; haxe{0,l,2,3}
6x-10=x; ha xe{l,3,5}
6-x=l;haxe{3,5,7}
4x=12; h a xe{0,l,2}.

10. Az a, b, c számom összege 585. Melyek ezek a 
számok, ba b háromszor akkora, mint a és 25-tel kisebb, 
mint c ?
11. Két szám összege 16. Melyik ez a két szám, ha az 
egyik 4-gyel kisebb a másiknál ?
12. Két szám összege 1600 és különbsége 360. Melyik ez 
a két szám ?
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13. Egy szám 6-szor nagyobb egy másiknál. Számítsd ki 
ezeket a számokat, ha összegük rendre 2380, 140, 826, 
11270.
14. Igazaki a következő állítások:
P1: „4+2=6“; P2: „4-2=8“; P3: „9-3=6“; P4: „12-8=3“; 
P3: „18:6=4“; P6: „5+l<7“; P7: „7+6>15“ ?
15. a.) Melyik a legkisebb négyjegyű páratlan szám ?

b. ) Melyik a legnagyobb háromjegyű páros szám ?
c. ) írd fel azt a legnagyobb háromjegyű számot, 

melynek számjegyei nem ismétlődnek, és kisebbek 7-nél.

16. Egészítsd ki:
1*6+ 12*0-
J £ **99
*03 141

17. Végezd el: 24 -34; 4810; 180 100; 168 -2; 105 -501.
18. Keresd meg a 18-nál 3-szor kisebb számot.
19. Meg lehe ti pontosan mérni egy darab céma 
hosszát ? Ugyanilyen feltételek mellett milyen hosszú 
egy gémkapocs fémszála ?
20. Egy papírlapra rajzolj két szakaszt. Mérd meg a 
hosszúságukat (cm>es vonalzóval. Add össze a 
mértékszámukat.

Az DDÖFELELŐS és a TÉRFELELŐS nem tudtak megegyezni. Nem találtak a 
térnek igazán megfelelő méretet. A vitájuk máig tart. Ha megegyeznek^értesítünk...

1. Hány osztójavan 1878-nak ?
2. Az M= 'szám többszörösei 3-nak ?
3. Keresd meg < alakú 18ial osztható számokat.
4. Adott a következő halmaz:
E={380, 45, 60, 36, 1240, 195, 105, 128, 315, 420, 820}

a. ) Határozd meg az E részhalmazait: M2, M3, M5 
(M2 a 2 többszöröseinek halmazátjelöli)

b. ) Az a) eredményét felhasználva határozd meg M6, 
Mi0-Ml5 halmazokat.
6. Helyettesítsd x i t 'a  következő számokban úgy, hogy
oszthatók legyenek 6-tal: , ’,

7. Az alábbi szorzatokat csoportosítsd aszerint, hogy 
2,3,5,7,11,17,19 többszörösei legyenek:

62375
1753322
243653
369535
21856

553827 
2257534 
6025 51 
323334 
11927 38

64128 32 
175 1657 
6144 70 
18749 57 
76128189

8. Adottak a 68915 és 46385 számok. Egy bizonyos 
számmal való osztási maradékuk 11 illetve 17. Határozd 
meg az osztót.
9. Hány osztója van 1320-nak ? Hát 5232-nek ?
10. Keresd meg 15-nek az ’ alakú többszöröseit, 
majd helyezd őket csökkenő sorrendbe. Feltéve, hogy

x*y*15 v a n i  legnagyobb és legkisebb ilyen szám ? 
Hány megoldást zár ki az utóbbi feltétel ?
11. Két halmaz elemei a 10-es alapú számrendszerben
adottak: A= {x |x= 15 osztja x-et} és B=

{y |y= 18 osztja y-t}. Határozd meg
(AoB)\(A^B) és (AoB)oOBVA) halmazok elemeit, majd 
ezeket írd át a 3-as számrendszerbe.
12. Keresd meg a legnagyobb és a legkisebb alakú 
15-tel osztható számot (a 1 0 is  számrendszerben).
13. A 4, 7 és 9 számok többszöröseinek halmaza a 
természetes számok részhalmazai. EHszjunkt halmazoki 
ezek a részhalmazok ?
14. Tekintsd a 12-vel osztható . alakú számokat. 
Legfennebb hány lehetőséget kell figyelembe venni ? 
Hány megoldás van ?
15. Hányosztójavan321321-nek?
16. a.) Hány hétig tartottak „Az 1001 éjszaka meséi“ ? 

b.) Hány évet mesélt a bátor lány ?
17. Miért féltek babonásan a 13-as számtól ?
18. Négy barát poharával koccint, mindenki 
mindenkivel. Hány pohárkoccanást számolnál meg ?
19. Három barát kézfogással üdvözli egymást. Leheti 
az, hogy 6 tenyérnél több került volna találkozásra ?

A VONALFELELŐS tündér úgy vélte, hogy az egyenes vonal olyan, mint a 
kifeszített cérna, a távolba rohanó vasúti sín, a telefonkábel. Nincs vastagsága, csak 
hossza. Különben végtelen. A füzetbe csak egy részét tudjuk lerajzolni

VI. FELADATHALMAZ
1. Határozd meg a 15-tel osztható 41x78y alakú 
számokat.
2. Mikor lesz 10-zel osztható a k” - nk + Ip ?
3. „Minden páros szám osztható 8-ca l!“ (?)
4. A 23331it bontsd szorzótényezőkre, és állapítsd meg 
az osztók számát!
5. Bontsd szorzótényezőkre a következő összegeket:

a. ) 19911 2 3 4 5 + 1991 + 1992;
b. ) 19931 2 3 4 5+ 1993+ 1994;
c. ) 19961 2 3 4 5+ 1996+ 1997.

6. Bontsd szorzótényezőkre a következő számot: 169169.
7. a.) Melyik az a szám, amely 108ial nagyobb, mint 

16?
b.) Melyik az a szám, amely 17-tel kisebb, mint 501 ?
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V. FELADATHALMAZ



c.) Melyik az a szám, amely pontosan 58 és 82 között 
van ?
8. a.) Melyik az a szám, amely 28-szor nagyobb, mint 
16?

b. ) Melyik az a szám, amely 17-szer kisebb, mint 51 ?
c. ) Melyik az a szám, amely pontosan 57 és 73 között 

van ?
9. Számítsd ki: 2+2457^10+10:5>324=
10. Végezd el:

a ) 128+24+12370+2778+10010;
b. ) 1721+898;
c. ) 2804847;
d. ) 21730:215.

11. Bontsd fel a zárójeleket:
a. ) l+{ 10'[2+2'(4+4245)]};
b. ) {[ 11990+276:21 2 3+3100:3*<77)3]: [ 115+2(28)9 * *+(32)46- 

725:74]+1989}.
12. Adottak A= {l,2,8}; B= {8,4,3,0>; C= {2,8,4}; D= 
{8,4} halmazok.

a. ) Állapíts meg igaz és hamis kijelentéseket a 
halmázok elemeinek hozzátartozását, és a halmazok 
bennfoglalását illetően.

b. ) írd fel a következő halmazok elemeit:

15. Van^ olyan egész, amely a fél felének és annak a 
felének az összegéből tevődik ö^ze ?
16. írd kevesebb tag segítségével (vond össze): 2x+l+x;
3x+2-x-l+x+l; (m+n)a+(m-n)a; 2x+4y+3x+5y;
llx-8y+2x+21y; 25a+3a-25a+8a-lla; afa+c>Ha^>b);
aO^c>+b(c+a>^c(a+b>a(c+b>-b(a+cHO^a)
17. Ha adott x=4 és y+z=15, számítsd ki a következő 
kifejezések számértékét:

a. ) 2x+3y+4z;
b. ) 2zt-5x+y;
c. ) 12x-(8y+2z);
d. ) xy+xz;
e. ) 35+x^y+z)'8.

18. Négy tanuló úgy vásárolt közös pénzen egy tárgyat, 
hogy az alábbi kijelentések teljesülnek:

a. ) „Az első 190 lejt, vagy 260 lejt, vagy 310 lejt 
adott."

b. ) „A második 210 lejt vagy 310 lejt adott."
c. ) „A harmadik nem 190 lejt adott.“ .
d. ) „A negyedik 210 lejt adott."

19. Hozd egyszerűbb alakra:

A pont tündére úgy gondolja: „A lényegen semmit sem változtat, ha egy pohárnyi 
ponthoz még egyet-kettőt hozzáteszünk, vagy elveszünk".

1. Egészítsd ki és gondold át:
a. ) „A geometriában alapfogalomnak tartjuk a

________________ -t, ezért ezeket nem határozzuk meg,
csak ____________________ .“ (Figyelem ! A pontok
helyén egy-vagy többszavas értelemkiegészítések 
rejtőznek.)

b. ) „Az egyenesnek van legalább__________
pontja."

c. ) „A félegyenesnek __________ pontja
van"

d. ) „A szakasznak ________________ pontja van."
2. 13 kg élelmiszer 182 pénzbe kerül. Mennyibe kerül 8 
kg ugyanilyen minőségű élelmiszer ?
3. Két szám összege 18. Egyik közülük kétszer negyobb, 
mint a másik. Melyek ezek a számok ?
4. Két természetes szám összege 680, különbségük pedig 
180. Melyik ez a két szám.
5. írj fel 3 tizedesnyi pontossággal egy 3,65 és 3,91 
közötti számot.
6. Számítsd ki: 1 1989"+  I 1990M 1991n
7. Egészítsd ki: „Egy tartóegyenesen egy pont két
félegyenest, de két pont ________________ -t határoz
rneg." Általánosíts!
8. Az iskolai sportünnepélyre 579 tanulót 3-as, 4-es, 5-
ös, 6os, 7-es sorokba szándékoznak állítani. Melyik a
legjobb felállítás (t.i. legkevesebb legyen az olyan tanuló,
aki hiányos sorban áll)i

9. „A néggyel osztható számok 2-vel is oszthatók." 
Példa. Fordítva is igaz ? Példa.
10. Folytasd a mondatot: „Az AB és BA félegyenesek
között az a különbség, hogy________________ .“
11. Határozd meg az abcdl9H6 alakú 66-tal osztható 
számok halmazát.
12. Mutasd ki, hogy a következő két szám végződése 
neN  esetén megegyezik:

A =  1981-+ 1982“ + .. .+  1990-;
B=1991n+ 1992“ + ... + 2000“

13. írd be a hiányzó kifejezést: „Két különböző, de közös
kezdőpontú félegyenes ________________ -t alkot."
14. Határozd meg x-et az alábbi egyenlőtlenségből 
(xeN):
88536 : 217-39:(7 -35+2 -35) [2 -5+(42 -54)497:(2 5)1987 
+ 5x] > 3
15. Három szám összege 1987. Határozzd meg a három 
számot, ha tudod, hogy az első 43-mal kisebb, mint a 
második fele, és a harmadik 87-tel nagyobb, mint az első 
kettő különbsége.
16. Mérd meg a konyhaasztal lapjának hosszát és 
szélességét, majd állapítsd meg, milyen szöget zárnak be 
egymással ezek a határvonalak.
17. ,JCét egymás utáni páratlan természetes szám közös 
osztója páros!“
18. Fejtörő: Időszámításunk esztendeje oszthatód 3-mal 
és 4-gyel ? Hány év múlva lesz osztható ? Mi a 
jelentősége a szökőévben a 4-gyel való oszthatóságnak ?.
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13. Teljes negyzet^ a következő szam ?
P = 11+22+33+44+66+77
14. Hány osztója van a 128128 nak ? Hát a 225225-nek ?

VII. FELADATHALMAZ



A felületek felelős tündére úgy döntött, hogy a felületek jeUemző méretét 
hosszúságban és szélességben áüapítja meg. A felületnek nincs vastagsága.

V m . FELADATHALMAZ

1. Folytasd: „Ha a szöget aUcotó két félegyenes egy 
tartóegyenesen helyezkedik el, akkor

u

2. Jelöld A-val az alakú,12-vel osztható természetes 
számokat, és B-vel az ' alakú, 15-tel osztható 
természetes számokat. Határozd meg az A; B; A^B; 
AriB; A - B; B - A halmazokat.
3. Ha valamikor két százlejest 50, 25 és 5 lejesekre 
váltottunk, hány volt mindenikből, ha összesen 9 darab 
érménk volt ?
4. Egészítsd ki: „A hegyesszög
mértéke________________ , a tompaszög mértéke

5. A két szám közül melyik a nagyobb: 37150 és 215100 ?

6. Határozd meg * értékét úgy, hogy

legyen!
7. Egy halmaz elemei olyan ötjegyű számok, amelyekben 
csak az 1, 2 és 3 számjegyek fordulnak elő. Hány eleme 
van a halmaznak ?
8. írd be a hiányzó kifejezést: „Két metsző egyenes 
 szögeket határoz meg.“
9. Keresd megaz alábbi szorzatban szereplő számokat:r=
10. Adottak: m = 31 2 3 4 5 56 * 71 2 3 4 5 * * 1 2 3 4 5 * * 8 és n = 210 312 714. Hány 0- 
ban végződik a szorzatuk ? Melyik az utolsó, 0-tól 
különböző jegye ennek a szorzatnak ?
11. Egészítsd ki a hiányzó részekkel a következő állítást: 
„A szerkesztés az az eljárás, amely során

'____________  segítségével, az adott méretek
felhasználásával felépítjük a kívánt______________ -t.“

12. Van^ olyan a természetes szám, amelyre és 

ekvivalens törtek ?

13. Hány számjegyet kell leírnunk, ha l-től 999-ig Ie 
akarjuk írni az összes természetes számot ?
14. Fejezd be a megkezdett mondatot: „Két egyenes lehet

15. Határozd meg az XTyr és xxxy alakú 36-tal osztható 
számokat, ha xyz + yzx + zxy3 7-nek többszöröse !
16. Egészítsd ki az állítást: „Egy pont körül elhelyezkedő
szögek mértékének összege________________ . “
17. Csak óvatosan: Egy utast két vadász lát vendégül. 
Az egyik 5, a másik 3 nyulat ad a közös vacsorához. Az 
utas a ráeső részért 40 pénzt fizetett. Hogyan osztoztak 
meg ezen a vadászok, ha mindhárman ugyanannyit 
ettek ? CNem 25 és 15 !!).
18. „Két szöget kongruensnek tartunk, ha

19. Helyettesítsd a betűket számokkal úgy, hogy az 
egyenlőségek igazak legyenek:

KIP + KOP = ZAJ 
KARD + HARC = SEREG 
JUCI + ROZI = RÉKA

A test a térnek HATÁRFELÜLETEK által közrefogott része. Bármelyik felület 
hiányával a test a végtelenbe nyújtható.

DL FELADATHALMAZ
1. Három testvér közül a legnagyobb 7, a második 5, a 
legkisebb pedig 3 éves. Nagymamájuk 7,1 kg csokoládét 
az életkorukkal fordítottan arányosan oszt el közöttük. 
Mennyi csoki jut egy-egy gyereknek ?
2. Húsz csomag ceruzabetét 250 picula. Hány csomagot 
vásárolhatunk 400 piculáért ?
3. Egy szög mértéke 48°37'56". Számítsd ki e szög 
kiegészítő szögének mértékét, majd a két szög 
szögfelezői által bezárt szöget is állapítsd meg.
4. Ha 100 kg cukorrépából 21 kg cukor nyerhető, 
számítsd ki, hány .tonna cukorrépa szükséges 10,5 q 
cukor előállításához.
5. Egy úszómedencét 5 egyforma hozamú csapon át 10
óra alatt lehet vizzel feltölteni. Ahhoz, hogy a medence
25 óra alatt teljen meg, hány csapon át kell a víznek
belefolynia?

6. Fejezd be a következő megkezdett állítást: „Egy 
szögnek és a kiegészítő szögének megfelelő szögfelezők

7. Ha két kenyér ára 54 ^aras, mennyibe kerül 3,5 
kenyér ?
8. Egy árok kiásásához 5 munkásnak 8 munkaórára van 
szüksége. Mennyi idő alatt készülnének el, ha az ásásnál 
10 munkás dolgozna ?
9. Egy pont körül írt m(AOB>=380, m(BOC>=590 és 
m(COD^=1050. Határozd meg AOD mértékét az összes 
lehetséges esetben.
10. Ha 4 darab leveskocka ára 120 krajcár, mennyit 
kellene fizetnünk 10 darab leveskockáért ?
12. Egy gép elemeinek előállításán 4 munkás 4 órát 
dolgozik. Mennyi idő alatt készülnének el a munkával, 
ha 12 munkás dolgozna ?

f
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13. Adottak: m(AOB^=550, m(BOC^=950 és m(COD>= 
105°. Határozd meg az O pont körül elhelyezkedő összes 
AOD mértékét.
14. Egy 8x8-az sakktábla bal alsó sarkából indul egy 
bábu Két játékos felváltva lépteti vagy vízszintesen előre 
néhány mezőt, vagy felfele valahány mezőt. Az a játékos 
nyer, aki ajobb felső sarokba lép. Melyik játékosnak van 
nyerő stratégiája4 5 6 7 8 9 10 11?
15. Mutasd ki, hogy neN  és n< 3 esetén az
A = 2 15“-' - 3"-2 5 - ' - 2 3 - ' 5"'2 alakú számok
oszthatók 19-cel.
16. Egy kocka alakú medencét 4 egyforma hozamú csap 
1 óra alatt tölt fel vízzel. Hány ilyen csap töltené meg 
ugyancsak 1 óra alatt a medencét, ha annak oldalhossza 
az előbbinek kétszerese lenné ?
17. Számítsdki:

a. ) 1°16'26" + 3°35'48" + 7^6'58" =
b. ) 17°26'18" - 7038'43"=
c. ) 2°26'28" • 5 =
d. ) 123°18’10": 5 =

18. Van 10 kulcsod és 10 hozzátartozó zár. Legrosszabb 
esetben hány próbálkozásra van szükség, míg minden 
zárhoz megtalálod a hozzátartozó kulcsot ?

19. Egy közönséges vizespohár 8 cm magas. Mikor lesz 
két vizespohár pontosan 16 cm magas ?
20. Egy papíflapra jelölj ki négy pontot. Kösd össze a 
pontokat páronként. Hány egyenes szakaszt találsz ?
21. Nem tréfa: Egy tanuló 20 darab 3 lejes érmét 5 
lejesekre valt. Hány 5 lejes érmét kap ?
22. Az A és B városok közötti távolságot egy gépjármű 
16 óra alatt tenné még, ha 100 km/h sebességgel 
haladhatna. Valójában azonban csak 70km/h sebességgel 
haladhat. így hány órára van szüksége a távolság 
lefutásához ?
23. Nem épp vadászmese - Miska meséli: „A dörrenésre 
felemelkedik a jegesmedve, s rohan körülbelül 5 km-t 
délre, én végig utána. Akkor gondolt egyet, keletnek 
fordult, s míg vagy 3 km-t menetelt, én a nyomában 
jócskán pufogtattam. Később látom, hogy északnak tér; s 
még 5 km-nyit lihegtem a nyomában, amikor végzetesen 
eltatáltam.. Miután a trófeát felbecsültem, balra nézek, s 
ott a sátram ! Hát nem csodálatos 7“ Egyáltalán nem, 
ha... - de ezt már neked kell elmagyaráznod !

—  A geometriában a törlőgumi és a gyufásdoboz ugyanaz a test, ha 
méreteik megegyeznek. Egyaránt elférnek a dobozban, a fiókban, az asztalon, 
a szobában, az épületben, a lakónegyedben, a városban, az országban, a 
Földön, a Naprendszerben stb...

X. FELADATHALMAZ
1. Egy munkálatot 10 munkás, napi 8 órát dolgozva, 4 
nap alatt végez el. Hány nap alatt végezné el ugyanezt a 
munkát 8 dolgozó, ha a munkaidejük napi 10 óra lenne ?
2. Melyik az az öt egymás utáni páros szám, amelyeket a 
kétszeres öszszegükhöz hozzáadva 180-at kapunk ?
3. írd be a hiányzó kifejezéseket: „A teret
________________  töltik ki. A testeket
________________  határolják. A felületek metszete a
________________ . A vonalak közös része a

4. Három szám összege 540. Lehetségese, hogy ez a 
három szám a 2-vel, 3-mál és 4-gyel egyenesen (vagy 
fordítottan) arányos legyen ?
5. Egy épületet 12 kőműves 20 nap alatt épít fel. Hány 
napra lenne szüksége 24 kőművesnek ? Hát 18 
kőművesnek ?
6. Gondolkozz, és egészítsd ki: „Minden egyenesen van
_________ "_____  pont. Egy szakasz felezőpontja
mindig a szakasz végpontja i________________ esik.“
7. Keresd meg azt a 728a alakú számot, amely osztható 
8-cal és 9-cel; de nem osztható 5-tel.
8. Igazold, hogy a következő szám 17 többszöröse: 
3 52u+1+ 23D+I, amelyben neN.
9. Olvasd Ie a térképről Brassó és Segesvár távolságát. 
Vajon ennyi az egész ?
10. Három szám összege 360. Melyek ezek a számok, ha 
az 5, a 6 és a 7 számokkal arányosak ?
11. Az A, B, C, és D pontok nem egy egyenesen vannak. 
Adott AB = a, BC = 2a, CD = 3a és DA = 4a. Rajzold Ie

a pontok által körülhatárolt alakzatot, majd számítsd ki a 
kerületét ! Határozd meg b értékét, ha a kerület 
legfennebb 10 cm !
12. Három szám összege 214. Melyek ezek a számok, ha 
az 5, a 6 és a 7 számokkal fordítottan arányosak ?
13. Ha 5 csomag szárított zöldségért 63 pengőt fizettünk, 
mennyibe kerül 36 csomag zöldség ?
14. Az ABC háromszög oldalai a 2, 2 és 3 számokkal 
arányosak. Mekkorák az oldalai, ha a háromszög 
kerülete 14 cm ?
15. Mutasd ki, hogy az (abc - cba) szám nem teljes 
négyzet.
16. Egy 12 napra tervezett munkálatot 6 ács végez el. 
Mennyi idő alatt készülnének el, ha csak két ács 
dolgozna ?
17. Adott nj(A) = 2°13’24" és m(B) = P21'48". Számítsd 
ki összegüket és különbségüket.
18. Egy labdarúgó csapatban 3 Szabó, 4 Kovács, 2 Nagy 
és 2 Kis családnevű játékos van. 4-nek János, 3-nak 
László, 3-nak pedig Miklós a keresztneve. A 
csapatkapitányt Sándornak hívják, a kapus pedig Kis 
László. Ha nincs két azonos nevű a csapatban, sorold fel 
mind a 11 játékost.
19. Fejtörő: Egy 40 tagú fúvószenekar egy zeneművfet 5 
perc alatt ad elő. Mennyi id<f alatt adná elő ugyanazt a 
darabot egy 120 tagú zenekar ?
20. Egy szög mértéke 13°22'35". Számítsd ki az ötszörös 
szög, illetve az ötödszög mértékét.

)
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21. Egy gyufásdobozban 50 szál gyufa van. Vajon hány 23. Hány 100 lejesből lehet 3 cm magas tornyot rakni ?
méteres pálcikából lehet ennyi gyufát gyártani ? Először becsüld meg, aztán próbáld k i !
22. Egy háromszög oldalainak aránya 3:4:5. Kerülete 
18 cm. Mekkorák az oldalai ? Rajzold Ie !

^ ^  A felületek tündére azt mondta: „Hiszen látom én, milyen ragyás és lyukatos ez a 
virágcserép, de tudom,milyennek keU elképzelnem". mm^^— m—̂ ^ — ^ ^ — m—

XL FELAOATHALMAZ
1. Határozd meg az összes a, b, c természetes számot, 
amelyre abc =12096 és (a,b,c) = 6.
2. Ha 20 kg alma ára 115 lej lenne, mennyibe kerülne 40 
kg, illetve 10 kg alma ?
3. Adottak az AB = 3 cm és a BC = 5 cm szakaszok. 
Rajzold Ie és számítsd ki az AC és a CA szakaszok 
hosszát, ha az A, B és C pontok ugyanazon az egyenesen 
helyezkednek el.
4. Ha 5 kg körte ára 65 korona, számítsd ki, mennyibe 
kerül ebből az árufajtából 10 kg, 25 kg, illetve 50 kg ?
5. Ha x,yeN, milyen értékeire lesz és 137 
viszonylagos törzsszám ?
6. Adott AB = 5 cm, BC = 6 cm és CD = 7 cm. Számítsd 
ki az AC és CA, valamint az AD és DA szakaszok 
hosszát, ha ezek a pontok kollineárisak. Készíts rajzot is.
7. Egy udvaron juhok és pulykák vannak. Az állatoknak 
összesen 650 fejük és 2260 lábuk van. Hány juh és hány 
pulyka van az udvaron ?
8. A sakktáblán legfeljebb hány királyt lehet úgy 
elhelyezni, hogy egyik se üsse a másikat ?
9. Egy osztály 32 tanulójának angol és francia nyelvet 
tanítanak. Mindkét nyelvet kilencen beszélik. Igazold, 
hogy az angolul vagy franciául tudók száma nem lehet 
egyenlő.
10. Melyik az a két szám, amelyeknek összege, szorzata 
és négyzetüknek különbsége egyenlő ?
11. Egy szobában tíz szék van, egy sorban, egymás 
mellett. A székek kezdetben üresek. Időnként valaki 
bejön a szobába. Leül egy üres székre, és ugyanekkor 
egyik szomszédja, ha van, feláll és kimegy. Legfeljebb 
hány szék lehet foglalt egyszerre a szobában ?

12. Egy 30-as létszámú osztályban angolt, oroszt és 
franciát tanítanak. Angolul 14^n, oroszul 15^n, 
franciául ll-en  tanulnak. Két nyelvet csak 6^>n 
beszélnek. Hányan tanulják mindhárom nyelvet ?
13. Melyik az a kétjegyű szám, amely egyenlő a 
számjegyeinek kétszeres szorzatával ?
14. „Minden háromszög konvex alakzat."
15. Egy osztás elvégzése után a hányados 3, a maradék
10. Az osztandó, osztó, hányados és maradék összege 
143. Határozd meg az osztandót és az osztót.
16. Egy árucikk 2 kg-ja 123,75 forintba kerül. Készítsd 
el az ártáblázatot 10 kg-ig félkilogrammonként!
17. Igaz^: „Öt egymás utáni természetes szám között 
pontosan egy 5-tel osztható szám van.“  ?
18. Hány ,jobbra át“-tal tudsz észckról nyugatra 
fordulni ? Hát nyugatról keletre ?
19. Egy papírlapra jelölj ki öt pontot. Kösd össze a 
pontokat páronként. Hány egyenes szakaszt találsz ?
20. Egy dobozban 10 db fekete és 10 darab fehér azonos 
méretű zokni van. Bekötöit szemmel legkevesebb hány 
darabot kell kivenni, hogy biztosan legyen köztük:
a) egy pár azonos színű;
b. ) egy pár fehér zokni;
c. ) egy pár fehér és egy pár fekete zokni ?
21. Két játékos felváltva foglal Ie egész számokat. A 
kezdő akkor nyer, ha számai közt lesz három egymás 
utáni, különben a második győz. Kinek van nyerő 
stratégiája ?
22. Egy négyzet alakú tortát három vágással darabolj fel 
részekre úgy, hogy a tortát akár 3, akár 4 egyenlő 
részben szét lehessen osztani..

„Ha két nem párhuzamos egyenest egy harmadik metsz, akkor azok a metszőnek 
azon az oldalán találkoznak, amelyen a belső szögek összege kisebb két derékszögnél“- 
mondja a tér felelőse.

XII. FELADATHALMAZ
1. Két szám összege 357. Melyek ezek a számok, ha a 
hányadosuk 7 és a maradék 13 ?
2. Bármely neN  esetén természetes szám-e

?

3. Derékszögű-e az a háromszög, amelynek oldalhosszai 
az 1, 2 és 3 számokkal egyenesen arányosak ? Ctontsd el 
méréssel !
4. Egy nyári üdülés folyamán 7-szer esett az eső délelőtt 
vagy délután. Ha délelőtt esett, akkor délután nem esett.

Összesen 5 esőtlen délelőtt és 6 esőtlen délután volt. 
ffiány napig tartott az üdülés ?
6. Hozd egyszerűbb alakra:

7. Ha a és b hányadosa 0,4,vezesd le:

a.)
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8. Két merőleges egyenes által meghatározott szögek 
szögfelezői hány fokos szöget zárnak be egymással ? Hát 
az adott egyenesekkel ?
9. Mutasd ki, hogy a 63“ + I vctx 32n+1 -21“ ■ T t2 mindig a 
13 többszöröse, ha neN  !
10. Derékszögű az a háromszög, amelynek oldalhosszai a 
3, 4 és 5 számokkal egyenesen arányosak. Döntsd el 
méréssel.
11. Egyszerűsíts:

12. Határozd meg x^t:

e.)

13. Rajzolj egy 30°-, 450-, 60°-, 90°-, 120°^s szÖget.
14. Két szög kiegészítő szögpár, ha mértékeinek összege:

a. ) nagyobb, mint az egyenesszög mértéke;
b. ) 180°-nál kisebb;
c. ) az egyenesszög mértékének összegével egyenlő;
d. ) 90°.

15. Fejezzük ki fok- percsés másodpercben a következő 
szögek mértékét!

1284”; 11375”; 3867”; 3225’; 824’.
16. írd fel a legkisebb pozitív egész számot, melyben a 
számjegyek összege 30.
17. Egy ládában négyfajta alma van, minden fajtából 
egyenlő mennyiségű, összesen 100 darab. Hány almát 
kell bekötött szemmel kivenni, hogy valamelyik fajtából 
legalább 10 alnái biztosan legyen ?
18. Határozd meg x ^ t az alábbi egyenlőségből:

19. Hozd egyszerűbb alakra:
(237)2 :(23 4 5 6 7 8 • 270) - 2. 206 :(2 + 22 • 3 • 17)
20. Szerkeszd meg azt a háromszöget, amelyben AB = 3 
cm, BC =4 cm és CA= 5cm.
21. Egy ’alakú háromjegyű szám a fordított sorrendű 
számjegyeiből alkotott alakú számnak öthatoda. 
Melyik ez a szám ?
22. Teljes négyzet-e: 11+22+33+44+55+66+77+88+99 ?
23. Rajzolj olyan háromszöget, amelyben az oldalhosszak 
az 5, 12 és 13 számokkal arányosak.
24. Két játékos felváltva írja egy 2n-jegyfi szám 
számjegyeit. Ezen jegyek csak 6,7,8 és 9 lehetnek. A 
kezdő játékos akkor nyer, ha a kapott szám nem osztható 
9^el, különben a második a győztes. Melyik játékosnak 
van nyerő stratégiája ?

A TESTEK tündére eldöntötte, hogy minden testnek legyen hosszúsága, szélessége 
és magassága. Ezeket a méreteket a határfelületeken választotta ki.

X in. FELADATHALMAZ
1. Fejezd ki a lehető legegyszerűbben:

2. Két egymás melletti szög közül az egyik mértéke 
110°; a másiké 80°. Mekkora szöget zárnak be e szögek 
szögfelezői ?
3. Határozd meg x, y, z e N-t, ha 3x + 2y + z = 78 és

4. Milyen szöget afotnak a csúcsszögek szögfelezői ?
5. Egy háromszög egyik szöge 54°-os. Mekkora szöget 
zár be a másik két szög szögfelezője ?

6. Ha , akkor ?

7. A síkon adott 5 vagy 6 pont. Ketten felváltva kötnek 
össze két, még össze nem kötött pontot szakasszal, s saját 
színükkel színezik azt. Az a játékos veszít, akinek 
hamarabb lesz saját háromszöge, azaz három olyan pont, 
melyek közti három szakasz mindegyikét ő színezte. 
Melyik játékosnak van nyerő stratégiája ?
8. Milyen szöget alkotnak az olyan egymásmelletti 
szögek szögfelezői, amelyeknek nem közös' szárai 
egymás meghosszabbításában vannak ?

9. Mi a lemma ?.Hát a fordított tétel ?
10. Egy munkálat elvégzése 20 napot vesz igénybe, ha 12 
munkás dolgozik rajta. Hány nap alatt végezne 18 
munkás ? Hát 8 munkás ?

11. Az a, b eN* esetén fennáll . Határozd meg a-t

és b-t az alábbi egyenletben: 9a+6b=36.
12. Legyen m(AOB>= 70 ° és m(BOC>= 100° két egymás 
melletti szög. Határozd meg e szögek kiegészítő 
szögeinek szögfelezői és az adott szögek szárai által 
alkotott szöget.
13. Két munkás a 13000 koronát kitevő munkabérén a 
végzett munka arányában osztozik. Ha az egyik 
háromszor többet, és a másik négyszer kevesebbet kapna, 
akkor egyformán kapnának. Mennyi pénzt kerestek 
fejenként ?
14. Határozd meg a és b természetes számokat, ha 
a+2b=510 és a =M7, illetve b= M j!
15. Ha egy háromszög oldalai rendre kongruensek, akkor 
a szögei is kongruensek. (Egyenlő oldalú háromszög !)
16. Egy 3 cm sugarú körbe rajzolj egy 30°, egy 60° és 
egy 90° mértékű középponti szöget. Rajzold be ezeket a 
szögeket a 4,5 cm sugarú körbe is.
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17. 16 darab ceruza ára 32 picula.
Hány piculába kerül 4 darab ceruza ?
Hány ceruzát adnak 69 piculáért ?
Hány piculát kérnek 69 ceruzáért ?
18. A koncentrikus körök közös érintője kongruens a 
nagyobbik kör sugarával!
19. Ggy 8x8-as sakktábla bal alsó sarkából indul egy 
bábu. Két játékos felváltva tolja egydgy mezővel jobbra, 
felfele, vagy jobbra, átlósan felefele. Az nyer, aki a jobb 
felső mezőre lép. A kezdőjátékos nyerhet. Hogyan ?

20. Mutasd meg, hogy sok lépésben győzelemmel véget 
érő kétszemélyes játékban valamelyik játékosnak mindig 
van nyerő stratégiája.
21. Alakítsd át:

A szögletes testek határfelületeit sík résznek tartjuk. Olyan, mint a nyugvó víz 
felülete, vagy az ablaküveg, vagy a füzet lapja. A görbe felületű testek határfelületei közül 
leggyakrabban a kúp, a henger és a gömb alakú felületekkel foglalkozunk. Ezek olyanok, 
mint a kihegyezett ceruza, a papírtekercs vagy a labda. Vannak összetettebb 
határfelületek is

XrV. FELADATHALMAZ
1. Az asztalon 27 db gyufaszál van, s ketten felváltva 
vesznek 1, 2 vagy 3 szálat. Az a játékos nyer, aki 
utolsóként vesz. Melyik játékosnak van nyerő stratégiája?

2. Egy munkálat elvégzésére 12 munkásnak 20 napra 
lenne szüksége. Tíz napi munka után egy szintén 12 fős 
munkacsoport érkezik a segítségükre. Hány nap alatt 
fejezik be a munkálatot együtt ?
3. Igazold, hogy az n =19922+ 1992 szám osztható 48- 

cal. Oszthatód 84-gyel is ? írd fel az és alakú

törteket.
4. Egy mennyezetre j2  lámpát függesztenek fel úgy, 
hogy azok 6 egyenesen legyenek és minden egyenesen 4 
lámpa helyezkedjen el. Hogyan lehet ezt megvalósítani ?
5. Hat egymás utáni egész szám összege 9. Melyik ez a 
hat szám?
6. Két szám összege 0. Az egyik szám kétszerese és a 
másik szám háromszorosának összege is 0. Melyik ez a 
két szám ?
7. Számítsuk ki a: a.) 73°; b.) 90°; c.) 118°35'; d.) 
80°46‘36”; e.) 180° mértékű szög kiegészítő szögeinek 
mértékét.
8. „Ha egy háromszög egyik szögfelezője merőleges a 
szemben fekvő oldalra, akkor a háromszög egyenlő 
szárú“
9. Egy műtrágyafajta gyártásához két összetevő anyagra 
van szükség. A keverés után létrejött vegyszer 40%-a gáz 
halmazállapotú, és felszáll a berendezésben, a többi 
folyadék A folyadékhoz egytized rész szilárdító anyagot 
adnak, s így annak 90 %-a valóban meg is szilárdul. 
Milyen mennyiségű összetevő anyaggal kell a folyamatot * 
kezdeni, hogy végül 594 t szilárd műtrágya kerüljön a 
csomagolóba ? ‘
10. Bizonyítsd be, hogy esetén nem létezik 5n + 3 
alakú négyzetszám.

11. Az ABC egyenlő szárú háromszög AB oldalára az A 
ponton át húzott merőleges a BC alap tartóegyenesét M- 
ben, míg az AC oldalra A-n át húzott merőleges e 
tartóegyenest N-ben metszi. Igazold, hogy BM s  CN, és 
hogy az AMN háromszög egyenlő szárú !
12. A tej tömegének 7,3%-a tejszín, a tejszín tömegének 
62%-a lesz vaj. Ha feltételezzük, hogy 250 liter tej 
tömege megközelítőleg 250 kg, számítsd ki:
a) 500 liter tejből hány kg vaj készül ?
b) hány 1 tej szükséges 100 kg vaj előállításához ?
13. Egy 1:10000 léptékű térképen két város távolsága 
16,09 cm. Hány km a két helység közötti távolság ? 
Állapítsd meg a távolságot szárazföldi mérföldben is ! (1 
km = 0,6214 mérföld)
14. „Az egyenlő oldalú háromszög egyik oldalához 
tartozó nevezetes vonalak kongruensek és egybeesnek."
15. Két egymás melletti szög mértéte 95° illetve 105°. 
Hány fokos szöget zárnak be e szögek szögfelezői ?
16. Találj hat olyan egész számot, amelyek összege 0 ! 
Vand olyan számcsoport, amelyben a tagok szorzata 0 ? 
Egyértelműd az ilyen számcsoport ?.
17. Legyenek B, C, M és N pontok egy olyan egyenesen, 
amely nem tartalmazza az A pontot. Ha tudjuk, hogy AB 
és AC kongruensek, milyen feltételek mellett lesz AM is 
kongruens AN-nel ? Több lehetőségen is 
gondolkozzatok!
18. Egy egyenes szögben három egymás melletti 
kongruens szög van. Határozd meg a szögek mértékét!
19. Létezik 7 olyan egész szám, amelyeknek az összege 
és a szorzatuk is 0. Melyek ezek a számok ?
20. Egy fenyőt akkor tekintünk igazi karácsonyfának, ha 
1,5 m magas. Tudva azt, hogy ez á fafajta évente az előző 
évi nagyságának 20%-át növekszi, számítsd ki, mennyi 
idő alatt lesz egy 20 cm-es apró csemetéből „igazi" 
karácsonyfa ?

A sík végtelen, de környezetünkre támaszkodó szemlélődésünkben a síknak csak 
véges darabkáit látjuk.
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,A reductio ad absurdum... a matematikusok egyik legélesebb fegyvere... (G. Hardy)

XV. FELADATHALMAZ

.15

1. Rendezd csökkenő sorrendbe a következő számokat, 
ha neN*:

2. Számítsd ki a: a) 31°; b.) 45°; c.) 38°15'; d.) 
50°18’32”; e.) 90° mértékű szög pótszögének mértékét.
3. Ha m(AOB>= 60° és m(AOC>= 30°, akkor mekkora a 
BOC szög mértéke ? Egy eset lehetséges ?
4. A VI. B. osztály 24 tanulójának 33 %-a matematika 
foglalkozáson vesz részt, ahol eredményeikért 25 %-uk 
dicsérő oklevelet kap. Hány tanuló részesül dicséretben ?
5. Határozd meg az aU alakú tízes számrendszerbeli 
számok halmazát, ha tudod, hogy

%

6. Számítsd ki azoknak a szögeknek a mértékét, 
amelyeket az AOB szög szögfelezője alkot a száraival, ha 
AOB szög mértéke egyenlő: a.) 30°; b.) 90°; c.) 120°; d.' 
180°-kal, majd rajzold is le.
7. Az asztakm 27 db gyufaszál van, s ketten felváltva 
vesznek 2 vagy 3 szálat, utolsó lépésként 1 is elvehető. 
Az ajátékos nyer, aki utolsóként vesz. Melyik játékosnak 
van nyerő stratégiája ?
8. Négy természetes szám összege 960, és fordítottar 
arányosak az 1,2,3 és 4 számokkal. Melyet ezek a 
számok ? Határozd meg a 4a + 3b + 2c + d és -4a + 3b ■ 
2c + d és 4a - 3b + 2c - d összegeket.
9. Próbáld pontosan megmérni a 100 lejes érme 
kerüJetét.

10. Tudva, hogy számitsd ki x,y,z racionális

számokat, ha x + y + z = D24.



17. Fejtörő: Egy falióra negyedkor egyet, félkor kettőt, 
háromnegyedkor hármat és egészkor négyet üt. Ezen 
kívül minden egész órában annyit, ahány óra van. Hány 
órakor üt a falióra 7- et ?
18. Csupán, nem csupán...: Egy apának és két 
különböző korú gyermekének az életkorát felírhatom 
ugyanannak a prímszámnat a különböző hatványaival. 
Egy évvel ezelőtt mindhárman éppen prímszámmal 
kifejezett korúak voltak. Mennyi idősek most, ha még 
jövőben sem lesznek együtt 50 évesek ?
19. Tréfadolog ? Vettem három nyulat. Fizettem értük 
380 piculát. Mibe kerültek a nyulak ?
20. Két szakasz összege 18 cm, a különbségük 5 cm. 
Rajzold Ie a két szakaszt.
21. Adott két szög mértékösszege 120° és 
mértékkülönbsége 30°. Mekkorák a szögek ?
23. Hány szögfelezője van egy háromszög szögeinek ? 
Rajzold Ie azokat.

^^“  Két felület találkozásánál vonal van. ET. üzenete: „A síkfelületek csak egyenes 
vonalban találkoznak. A görbe felületek görbe vonalban találkoznak, de olyan eset is van, 
amikor egyenest határoznak meg.“̂ “ ™“̂ ^ ^ ^ ^ “ ^ ^ ^ ^ ^ “ l,,‘,̂ ^^^^^^^™ “^^™ ^^—

AJÁNDÉK
A betét megfigyelőképességed fejlesztésében lehet segítségedre.
mm̂ m H.S.M. Coxeter a geometriák alapjai című könyvből. (1973) •  Tigris, tigris éjszakánk/ Erdejében sárga láng/ 
Mely örök kéz szabta rád/ Rettentő szimmetriád ? (William Blake): Azon, hogy egy alakzat szimmetrikus_azt értjük, 
hogy bizonyos szimmetriaműveleteknek - szimmetriaoperátoroknak nevezett mozgásokat alkalmazva rájuk, az alakzat 
egésze változatlan marad, legfeljebb részei cserélődnek fel. Például az E és A nagybetűk a tengelyes tükrözésre nézve 
szimmetrikusak; az előbbi tengelye vízszintes, az utóbbié függőleges. Az N betű a félfordulatra, vagyis 180°HDS 
elforgatásra, ami egyben pontra tükrözés is- szimmetrikus. Ezt a transzformációt úgy is tekinthetem, mint egy 
vízszintes és egy függőleges tengelyre vonatkozó tükrözés szorzatát. Könnyen belátható, hogy a művelet sorrendje 
nem számít. A szvasztika alakzata tetszőleges számú derékszöggel való elforgatásra szimmetrikus. A szimmetria 
műveletekhez szokták számítani az azonosságot is; az ennek megfelelő triviális szimmetria minden alakzatnak 
tulajdonsága. '
•  A szorzat szó alkalmazása azt sugallja, hogy algebrai jelölésekkel írjuk Ie a transzfomációkat: általában a 
transzformációkat nagy betűkkel, az azonosságokat pedig l-gyel, vagy E-vel jelöljük. Legyen például S-sel jelölt az 
óramutató járásával ellentétes irányú negyedfordulat: S; S2;S3=S'' és S4=I a belátható lehetséges operátorok. Mivel az 
S legkisebb olyan hatványa, amely az azonosságot adja,a 4. hatvány; ezért azt mondjuk, hogy az S negyedrendű. 
Hasonlóan az S2 félfordulat másodrendű. Az egyetlen olyan transzláció, amelynek rendje 1, az azonosság.
^ " “  Hajós György: Bevezetés a geometriába című könyvéből (1959): Két alakzat akkor egybevágó, ha a pontjaik 
Úgy feleltethetők meg egymásnak, hogy az egyik alakzat tetszőleges két pontjának távolsága megegyezik a másik 
alakzat megfelelő két pontjának a távolságával. Ha egy alakzat egy másikkal egybevágó, akkor ez utóbbi is egybevágó 
az elsővel, hiszen az egybevágóság inverze is egybevágóság. Két alakzat többféleképpen is egybevágó lehet 
egymással, hiszen lehetséges, hogy több olyan egybevágóság van, amely egy alakzathoz ugyanazt az alakzatot 
rendeli...
•  Minden mozgás egybevágóság, hiszen távolságtartó. A mozgatással fedésbe hozható alakzatok tehát egybevágóak. 
Az egybevágóság természetesen azonosság is...
•  Az egybevágóság definíciójában csak a távolságok egyenlőségéről szólhatunk, mert a távolságok egyenlősége a 
szög tartásra egyszerűen kiterjeszthető. Mindenképpen helytelen azt mondani, hogy két alakzat akkor egybevágó, ha 
megfelelő oldalaik és szögeik egyenelőek, hiszen ez a definíció, például a kör esetében értelmét veszti...
•  A geometria axiomatikus megalapozásakor ellentétben az imént mondottakkal, szokásos az a definíció, hogy két 
háromszög akkor egybevágó, ha megfelelő oldalaik és szögeik páronként egyenlőek. Ez ott átmenetileg indokolt... 
Ezután speciális egybevágódás-fajtákról lesz szó. Ezeket közös néven tükrözésnek, szimmetriának nevezzük. A 
tükrözés által hozzárendelt képet tükörképnek, szimmetrikus társnak mondjuk, y
A tükrözések mindegyik megemlítendő fajtájára áll az, hogy minden pont saját tükörképének a tükörképe. Egy 
alakzatról és tükörképéről szólva, mondhatjuk tehát, hogy azok egymás tükörképei (szimmetrikusak).
•  A P pontra vonatkozó tükrözés (centrálius szimmetria) csak a P ponthoz, a szimmetriacentrumhoz rendeli önmagát, 
más A ponthoz a PA egyenesnek azt az A-tól különböző Aj pontját rendeli, amelyre PA = PA1. A P pontot tartalmazó 
síkon belül ez a tükrözés a P pont körüli 180°-os- elforgatást jelenti. Következik ebből a tényből, hogy a szimmetrikus

11. Egyszerűsítsd:

12. Folytasd a gondolatot: „Ha két egymástól különböző 
egyenesnek nincs közös pontja, akkor

13. Az előbb északra néztél,most délnek fordultál. Hány 
fokos fordulatot tettél ?
14. Katóka vásárlás közben 250 lejének 12 %-át 
elköltötte. Mennyi pénze maradt ? Hány lejre lenne 
szüksége egy 120 %-os vásárláshoz ?
15. írd be az állítás hiányzó részét: „Segédszerkesztésnek
nevezzük azt a ________________ “.

16. Tudva azt, hogy határozd meg x,y,z

racionális számokat, ha x+y+z = D45.
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szakaszok egyenlőek, s hogy egyenes tükörképe egyenes. Szó lehet természetesen egy egyenesen belül is az egyenes 
egy pontjára vonatkozó tükrözésről..
•  Az e egyenesre vonatkozó tükrözés (tengelyszimmetria, vagy axiális szimmetria) csak az £ egyenes, a 
szimmetriatengely (tükörtengely) pontjait rendeli önmagukhoz. Sokszor szimmetriatengelyként az e egyenesnek csak 
egy szakaszát, vagy egy félegyenesét adjuk meg, és azt mondjuk, hogy arra tükrözünk. A szimmetriatengelyt 
tartalmazó síkok önmaguk tükörképei. Egy ilyen sík pontjai tükörképeikbe jutnak, ha a síkot a szimmetriatengely 
körül átforgatjuk úgy, hogy a tengely által határolt félsíkok helyet cseréljenek. EUbrgathatjuk a szimmetriatengely 
körül az egész teret is úgy, hogy a tér minden pontja tükörképébe jusson. Belátható így, hogy szimmetrikus szakaszok 
egyenlőek, s hogy egyenes tükörképe egyenes...
•  A síkra vonatkozó tükrözésről szemléletes képet ad a síktükör fényvisszaverése. Innen ered az, hogy a szimmetriát 
tükrözésnek is mondjuk. Ha tükrözésről beszélünk anélkül, hogy a tükrözés fajtáját megadnók, akkor térben síkra 
vonatkozó, síkban pedig egyenesre vonatkozó tükrözésre gondolunk.
Lehetséges, hogy valamilyen tükrözés egy alakzathoz önmagát rendeli. Ekkor ezt az alakzatot szimmetrikusnak, 
tükrösnek mondjuk, és az alakzatnak ezt a tulajdonságát szimmetriának (tükrösségnek) nevezzük. Egy alakzat lehet 
centrálisán - centrálszimmetrikus, tengelyszimmetrikus vagy síkszimmetrikus...
•  Forgásszimmetrikusnak akkor mondunk egy alakzatot, ha van olyan elforgatás, ame>4y az alakzatot önmagába viszi 
át. Ez az elforgatás történhet egyenes forgástengely körül, síkbeli alakzatoknál pedig egy pont vagy forgáscentrum 
körül. Természetesen csak olyan elforgatásokra gondolunk itt, amelyek valóban megváltoztatják a pontok helyzetét... 
A forgásszimmetria akkor teljes, ha az alakzat helyzetét semmilyen forgástengely, illetőleg a forgáscentrum körüli 
elforgatás sem változtatja meg. Ha forgásszimmetriáról van szó, és nem említjük, hogy az véges rendű, akkor mindig 
teljes forgásszimmetriára gondolunk. Ilyenkor a síkbeli alakzatot körszimmetrikusnak, a térbeli alakzatot pedig 
hengerszimmetrikusnak mondjuk. A forgástest megnevezést a hengerszimmetrikus testekre használjuk. Egy térbeli 
alakzat gömbszimmetrikus, ha nem változtatja meg helyzetét,' akárhogyan forgatjuk is el a teret. Egy pont a 
szimmetriacentrum körül...
P Síkbeli transzformációnál megvizsgálhatjuk, hogy ha a transzformáció az ABC háromszög csúcsaihoz rendre az 
A B C  háromszög csúcsait rendeli, akkor e két háromszög megegyező, vagy ellentétes körüljárású-e1 Azt mondjuk, 
hogy a transzformáció az orientációt megtartja illetve megváltoztatja, ha minden esetben megegyező, vagy minden 
esetben ellentétes körüljárású háromszögek szerepelnek. /
A síkmozgás és így a pontra vonatkozó tükrözés is megtartja az orientációt, viszont a sík egyenesre vonatkozó 
tükrözése megváltoztatja. Ha az a, b, c félegyenesek egy pontból indulnak ki, és nincsenek egyetlen síkban, akkor 
megvizsgálhatjuk, hogy az összes l80°-nál kisebb elforgatás, amelyik az a félegyenest a b helyzetbe viszi,c irányból 
nézve pozitív-e, azaz az óramutató járásával ellentétese ? Ha igen, akkor ezek a félegyenesek a felsorolás 
sorrendjében jobb rendszert, azaz jobbsodrású rendszert aLkotnak, ellenkező esetben bal rendszert, illetve bal sodrású 
rendszert. Ez az elnevezés onnan ered, hogy jobbkeziünk első három ujja jobbrendszert alkot, amikor ezzel a három 
ujjal fogunk meg egy tárgyat, viszont a bal kezünk első három ujja ilyenkor balrendszert alkot.
•  Minden térbeli transzformációnál megvizsgálhatjuk, hogy ha a transzformáció az O, A, B, C pontokhoz rendre az
O', A', B', C  pontokat rendeli, és ezen pontnégyeseknek egyike sincs egysíkban, akkor az OA, OB,OC félegyenesek 
rendszerénekjellege megegyezik az O A , O B' és O C' félegyenesek rendszerénekjellegével. Azt mondjuk, hogy a 
transzformáció az orientációt megtartja, ha minden esetben megegyező jellegű rendszerek szerepelnek. A tér 
elmozgatásai, és köztük az egyenesre vonatkozó tükrözés is megtartja az orientációt, a pontra és a síkra vonatkozó 
tükrözésviszontmegváltoztatja... ■ 1

Vannak egybeeső pontok, de vannak tükrözött pontok. Az egybeeső pontck és a 
tükrözött pontok is pontok -véli E.T.

XVI. FELADATHALMAZ
1. Egy 1:50.000 léptékű térképen két helység között 
21,07 cm a távolság. Valójában hány km-re vannak 
egymástól ? Ki tudnád-e fejezni ezt a távolságot tengeri 
mérföldben is, ha tudod, hogy 1 szárazföldi mérföld = 
0,868 tengeri mérföld ?
2. Gondold és írd ki végig: „A reductio ad absurdum az a
bizonyítási módszer________________ .“
3. Ird fel a következő számok ellentettjeit:

a.)6; b .)-2 ; c.)0; d .)a ,h a a Z; e.(-l)2;
f . ) -I2 ; g.)x, ha x Q; h. X*x)3, ha x Z; 
i.) |-2 a |,h a a Z.

4. Egy műhely munkásai 320 munkadarab előállítását 
tervezik. A kitűzött határidőre azonban csak 280 darab 
készül el. Hány százalék hiányzik a tervezett 
mennyiségből ?
5. „Az egyenlő szárú háromszög kongruens a 
középpontos tiikörképével.“
6. Legyenek a 2,3,5,6,8 számokkal arányos szögmértékű, 
O pont körüli egymás melletti szögek. Határozd meg a 
mértékeiket.
7. „A tükrözési középponton átmenő egyenes önmaga 
tükörképe.“
8. Bontsd fel a zárójeleket a következő műveletsorokban:

aH-6-7H-6X-5-3)];
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b) 2+{-3-[5-(-6-8)]}.
9. Ha 3 kg cukor eladása után az eladónak 45 garas 
nyeresége van, mennyi lesz a nyeresége 7 kg cukor 
eladása után ?
10. Egyszerűsíts:

11. Ha neN, oszthatók-e 7-tel a ijf*+3P***+2" alakú
számok ? '
12. Miska feladványa: „Ha egy szám 10 %-a pontosan 
40, akkor ennek a számnak a 110 %-a pontosan 404.“ 
Igaz-e ez a kijelentés ?
13. Egy xOy nem egyenes szög szárain legyen A és B 
pont úgy, hogy OA=OH, a szög belsejében pedig egy 
olyan C pont, amelyre az AC = BC feltétel teljesüljön. 
Igazold, hogy OC az adott szög szögfelezője !
14. Hány jegyű szám a 400,0 a kettős számrendszerben ? 
(Az átalakítás elvégzése nélküli módszert keress !)

15. Legyen n = 3p+ 12q természetes szám.
a) Igaz-e, hogy ez a szám a 3 többszöröse ?
b) Határozd meg p-t úgy, hogy n a 4 többszöröse 

legyen.
16. Adottak egy tartóegyenesen az A, B, C és D pontok 
úgy, hogy az általuk meghatározott szakaszok hossza: 
AB = 3 cm, BC = 5 cm és CD = 7 cm. Számítsd ki az 
alábbi szakaszok hosszát, majd jelöld meg az ábrán 
mindeniknek a felezőpontját:
a )  AB + BC + CD =
b) 3AB - BC =
c) 2BC - 3AB =
d )  AB + B C -C D  =
e )  5AB-2CD =
f) BC + CD =
17. Furfangos: Nyolcvankét kecskének és hatvanegy 
bolhának hány lába van ?
18. Fogadjunk, hogy 8 és 100 lej között bármilyen össZeg 
kifizethető csak 3 lejes és 5 lejes érmékkel!
19. Számítsdki 101948+1 szám számjegyeinek összegét.

Az olyan testeket, mint a törlőgumi, az asztal, a szekrény, az osztályterem stb. 
szögletes testeknek nevezte a testek tündére. Az olyan testeket, mint az úthenger, a 
húsörlő orsója, a cérnakarika, á konzervesdoboz stb. görbe felületeknek nevezte.

XVII. FELADATHALMAZ
1. Legyen AB=17 cm; BC= 14 cm és CA=10 cm-es 
szakasz. Építhetsz belőlük egyetlen háromszöget ? Mi 
a különbség az ABC és CBA háromszögek között ?
2. Mutasd meg, hogy egy háromjegyű szám és e szám 
fordított sorrendben felírt számjegyeiből alkotott szám 
különbsége nem lehet teljes négyzet.

3. Hozd egyszerűbb alakra, ha keN:

4. Két darab 10 cmftes és két darab 20 cm-es lécdarab 
segítségével építhetsz-e legalább három különböző 
háromszöget ? (Egy építést mindig lerajzolsz, s az 
építőelem-téceket újra használhatod). Miért ?
5. Mutasd meg, hogy egy kétjegyű szám és ennek 
fordított sorrendben felírt számjegyeiből alkotott szám 
összege 1 l-nek a többszöröse.
6. Két szövőnő a 3 és az 5 számokkal arányos 
mennyiségben szeretett volna 320 m szövetet megszőni. 
E célkitűzéseket azonban csak 70 %-ban sikerült 
megvalósítaniuk. Hány m szövetet szőttek tehát küíön- 
külön ?
7. Lehet-e egy természetes szám számjegyeinek szorzata 
1995 ?
8. A hatodik osztály 35 tanulója közül 25 lány, és 12-en 
szemüvegesek. Az osztálybajáró fiúk között 7 olyan van, 
aki nem szemüveges. Hány szemüveges lány van az 
osztályban ?
9. Legyen n >3, természetes szám. Mutasd ki, hogy ilyen 
feltétel mellett a 215“+1-3“"2 n 'I-2 -31", -5n'2 szám a 19 
többszöröse.

10. Rajzold meg egy háromszögben az összes nevezetes 
vonalat.
11. Rajzold meg egy háromszög minden oldalfelező 

* merőlegesét!
12. Keress két olyan relatív prímszámot, amelyek 
esetében teljesül az alábbi egyenlőség:
[p,q]+(p,q) = 3p+2q
13. Miska 250 krajcárral indult el vásárolni. Miután 
édességre költött 30 krajcárt, hazatért. Hány százalékát 
vitte haza a pénzének ?
14. Rajzold meg egy háromszög minden oldalfelező 
egyenesét.
15. Az ABC egyenlő oldalú háromszöget előbb az AB 
oldalra nézve ABD, majd az AC oldalra nézve ACE 
háromszögekké tükrözöm. Mekkora a DAE szög mértéke ?

Hasonlítsd össze a CD és BE szakaszokat.
16. Számítsd ki a lOI991-l alakú szám számjegyeinek 
összegét.
17. Ha egy pontból kiinduló 2, 3, 4, /6 félegyenes 
páronként kongruens szögeket zár be, határozd meg az 
egyes esetekben keletkezett szögék mértékét.
18. Egészítsd ki: „Két derékszög csak akkor kongruens,
ha_________ :___________ ;____________ _
19. Végkiárusítás alkalmával egy öltöny árát előbb 25 
%-kal csökkentették. A kiárusítás végén a készletet az új 
ár 25 %-os emelésével kezdték árulni. Drágább, vagy 
olcsóbb lett egy rend ruha ? Hogyan aránylik a két ár 
egymáshoz ?
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A szögletes testek határfelületeit sík résznek tartjuk. Olyan, mint a nyugvó víz 
felülete, vagy az ablaküveg, vagy a füzet lapja. A görbe felületű testek határfelületei közül 
leggyakrabban a kúp, a henger és a gömb alakú felületekkel foglalkozunk. Ezek olyanok, 
mint a kihegyezett ceruza, a papírtekercs vagv a labda. Vannak összetettebb testfelületek 
is.

t. „Az egyenlő szárú háromszögben a két kongruens 
oldal közé zárt szög szögfelezője átmegy az alap 
felezőpontján.**
2. Egy osztály 29 tanulója fényképet cserél. Hány képet 
készíttet egy tanuló, ha minden osztálytársával cserélni 
akar ?
3. Melyik az a szám, amelyet 37-tel szorozva vagy 864- 
gyel összegezve ugyanazt az eredményt kapjuk ?
4. Két háromszögben két-két oldal kongruens, és a 
kongruens oldalakkal szentben kogruens szögek vannak. 
Kongruense a két háromszög ?
5. Határozd meg xet, y-t és z-t, ha x + 2y + 3z = 66 és

6. Mutasd ki, hogy az a = 916- 716 szám a 10-nek 
többszöröse.
7. „Az egyenlő szárú háromszögben az alapon fekvő 
szögek kongruensek.*'
8. Rajzold meg egy háromszög mindhárom 
magasságvonalát.
9. Bizonyítsd be, hogy az egyenlő szárú háromszög BC 
alapján felvett D és E pontofe, melyekre BD = CE, 
valamint az A pont egyenlő szárú háromszöget 
határoznak meg.
Vizsgáld meg: igaz-e ez az állítás akkor, ha a D és E 
pontokat a BC szakasz végpontjain kívül, az alap 
tartóegyenesén jelölöd ki úgy, hogy az adott BD ■ CE 
feltétel teljesüljön.
10. Melyik nagyobb: az 526-527 vagy a -339+5 3 -2 341 *
11. Egészítsd ki: „A háromszög magassága

12. Számítsd ki:

(-2X-3)(-5) + (+6)(+8)(-9) - (-2)(-3)(-4) + (+6)(+1)(-9) 
(-1)” + ( - l f 1 + (-l)n+2 + ( - l f 3 ; neN  
(-1)“ - ( - I f 1 + ( - I f 2 + ( - I f 3; n >3; neN;
13. Számítsd ki:
a) 125°37'15": 5 =
b) 25041’24" : 3 =
14. Egy kirándulás útvonalának hossza 320 km. A 300 
km megtétele után a kirándulók kíváncsiak lettek arra, 
hogy útjuknak hány százalékát tették meg. Számítsd ki te 
is!
15. Egészítsd ki a legfrissebben tanultak szerint: „Az
egyenlő oldalú háromszög

'  “

16. Számítsd ki:
[320 :(-3)16]5 :(-3)18 
[320 :(-3)15]5 :(-3)21 
[a7(-a)5]3 + [< -a )W 5]2
17. Furfangos: Ha a gyufaszálak mozgatása tilos, helyes 
lehet-e az alábbi egyenlőség ?

A testek tündére rendreutasított: - Helytelen úgy mondanod, hogy „A levest a 
tányérból kanalazom, a csokoládét a csészéből iszom“. Mondanád inkább: a tányérról, a 
csészérÓl.

XDL FELADATHALMAZ
1. Egészítsd ki, igaz kijelentésre: „A háromszög átlója

2. Számítsd ki:

4. Hogyan lehet ezt igaz kijelentésre kerekíteni: „Az 
egyenlő szárú háromszög szemben fekvő oldalai

5. Számítsd ki:
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18. Ha 500-nál kevesebb ceruzát rendre 12-es, 20-as vag; 
25-ös kötegekbe kötünk, minden esetben megmarad egy 
Hány ceruzánk van ?
19. Katalinnak 100 lejnél kevesebb pénze van. H; 
háromszor ennyi lenne, akkor 100 lejnél annyival lenni 
több pénze, mint amennyi most hiányzik a 100 lejből 
Hány leje van Katalinnak ?
20. Számítsdki 101996- 1 szám számjegyeinek összegét.

3. Egy háromszög oldalai az 5, 7 és 9 számokka! 
egyenesen arányosak. Határozd meg az oldalak hosszát 
ha a háromszög kerülete 210 mm.

6. Egy ABC egyenlő szárú háromszög BC alapján végy 
fel egy tetszőleges E pontot. Legyen MeAB és BM=CE, 
valamint NeAC és CN=BE, a P pedig az MN 
felezőpontja. Igaz-e, hogy EP az MEN szög 
szögfelezője ?



7. Egy egyenlő szárú háromszög egyik szögének mértéke 
40°. Húzd meg a magasságokat és határozd meg a 
keletkezett szögek mértékét!
8. Hozd ew szerűhh  alakra-

9. Számítsd ki az a = +5 és a b = -3 megváltoztatott 
előjelű összegét.
10. A Vl B osztály tanulói eredetileg 120 facsemetét 
akartak még ősszel elültetni. Ám a hirtelen beállott tél 
miatt a tanulók felének csak 50 %-ban, a másik felének 
pedig 80 %-ban sikerült vállalását teljesítenie. Hány 
csemete ültetése maradt tavaszra ?
11. Folytasd, majd igazold az állítást: „Ha egy 
háromszög két szöge kongruens, akkor________ ______

12. „Bizonyítsd be, hogy minden természetes számra 
érvényes az a + b + c = abc összefüggés !“
13. Igazold, hogy bármely neN  esetén az alábbi 
összefüggéssel megadott B szám a 29 többszöröse.

g  _  2“+J . y n .yn+* 2U S -7“ 2 1 5 Zn -7“
14. Rajzold Ie az R = 5 cm és az r = 3 cm sugarú köröket 
az összes lehetséges egymáshoz viszonyított 
helyzetükben.
15. Egy szöget a kezdőpontból kiinduló két belső 
félegyenes a 2-vel, 3-mal és 4-gyel arányos részekre oszt. 
Határozd meg az új szögek szögfelezői által bezárt 
szögek mértékét az eredeti szög mértékéhez viszonyítva.
16. Egy 950 frank értékű árut vásárolunk. Van a 
pénztárcánkban összesen 14 darab 100 frankos és 25 
frankos bankjegy. Hány 100 frankost és hány 25 frankost 
fizetünk ki a pénztárnál ? Van-e több lehetőség ?
17. Fejtörő: Egy asztalon 8 egyformának tűnő gömb 
közül az egyik könnyebb, mint a többi. Mérőtömeggel 
nem rendelkezünk, de egy kétkarú mérleget használva 
két méréssel ki tudjuk választani a könnyű golyót. 
Hogyan járunk el ?
18. Adott az ABC háromszög és egy D kezdőpontú 
félegyenes. Szerkeszd meg azt az ABC háromszöggel 
kongruens háromszöget, amelynek egyik oldala a D 
kezdőpontú félegyenesen található. Hasonlitsd össze a 
háromszögeket!
19. Hányas a következő összeg utolsó számjegye:
M =.121+ 222+ 523+ 624 ?

A vonalak tündére szólt: „A pontf>k igazgyöngyszemek a nyakláncon, vagy fecskék 
a távíróvezetéken?

XX. FELADATHALMAZ
1. Határozd meg a,b,c és d számokat, ha
a 3 b 5 c 8
— = —; — = —; — = — es 4(a^l) + 3b + c = 3. 
b 4 c 6 d 9

2. Egy háromszög két szögének mértéke 80° illetve 65°. 
Mennyi a harmadik szög mértéke ?

3. Lehet-e egész szám A = , ha r 0 ?

4. Ismersz-e harom olyan halmazt, amelyek közül kettő
kettő végtelen sok közös elemmel rendelkezik, de a 
három halmaz közös része üres ?
5. Igazold, hogy az N =3 + 32+33+ ... + 31u‘'+31u osztható 
13- mal.
6. Igazold, hogy egy egyenlő szárú háromszögben az 
alaphoz tartozó szögek szögfelezőinek metszéspontja és 
az alap végpontjai egyenlő szárú háromszöget 
határoznak meg.
7. Számítsd ki:

a. ) 125°37’ 15':3=
b. )25=24'21''5= i

8. Négyzetszáma az A= l'+22+33+44+55+66+77 8 9 10 11+l ?
9. Az ABC egyenlő szárú háromszögben AB^AC Ha a B 
és C csúcsokat a szemközti oldalakra nézve tükrözöd 
(tengelyes szimmetria !), a B- és C ' pontokat kapod. 
Igazold, hogy CB sBC' Mekkora a BAC szög ménéke, 
ha a CAB szög mértéke 60° ?
10. Szerkessz olyan ABC háromszöget, amelyben 
m(A>=350, AB=5 cm és BC=4 cm.
11. Igazold, hogy az N = 3 + 32+ 31+ 34+ ... + 34"'1+ 34“ 
szám osztható l20-szal.

12. Egy egyenlő oldalú háromszög két oldalára rajzolj 
két egyenlő oldalú háromszöget. Az eredeti 
háromszöggel - nem közös csúcsok által meghatározott 
egyenes mikor párhuzamos az adott háromszög 
harmadik oldalával ?
13. Egy derékszögű háromszög egyik külső szöge 150° 
mértékű. Hány fokosak a háromszög szögei ?
14. „Az egyenlő szárú háromszögben az alap 
felezőpontját a másik két oldal felezőpontjával összekötő 
szakaszok kongruensek.“
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15. Egész szám-e a ?

17. Határozd meg az összes a és b tízes számrendszerbeli 
számokat úgy, hogy A teljes négyzet legyen, ha A =

18. Kissé tréfás: Hogyan lehet egy zsák liszttel, 
megtölteni két ugyanakkora zsákot, mint amekkorában a 
búza volt ?
19. Egy nagy folyón három koma feleségestől akar 
átkelni, de 2 személynél több nem fér a csónakba, a 
feleségek pedig csak a saját férjükkel csónakázhatnak. 
Hogyan oldható meg mégis az átkelés ?
20. Van-e olyan egész szám, amely egyenlő az 
ellentettjéve! ?



Egy pont - Két pont egyetlen egyenes - Két egyenes egyetlen sík. Két egyenes síkján 
kívül egy pont, egyetlen, test - Két test a tér. A tér egy ponthalmaz - mondja E T. és a 
tündérek kara rábóIint.

1. Rajzolj két tetszőleges sugarú metsző kört. A 
középpontok a metszéspontokkal hány darab 
háromszöget határoznak meg ? Van-e ezek között 
kongruens pár ?
2. Mutasd ki, hogy nincs olyan x,y nullától különböző

természetes szám, amelyre:

3. Az xOy szög szárain felveszed az A és B pontokat úgy, 
hogy OA = OB. Az A-ban OA-ra és a B-ben az OB-re 
emelt merőlegesek C-ben metszik egymást. Mutasd ki, 
hogy:
a) AC -  BC
b) a C pont rajta van az xOy szög szögfelezőjén.
4. Egy egyenlő szárú háromszög oldalai 5 és 6 cm-esek 
Rajzold meg a háromszög köré írt kört ! Határozd meg a 
kör sugarát.
5. Két szám összege -1235. Melyik ez a két szám, ha 
egyik a másiknak négyszerese ?
6. Ha A B= {9,10,11,12,13,14,15,16,17>,
A B={ 11,12,13,14}; A^={9,10} és B^={15,16,17}, 
határozd meg A és B elemeit.
7. Egy egyenlő oldalú háromszögben meghúzqd a 
magasságokat. Határozd meg a keletkezett szögek 
mértékét.
8. Minden x N-re mikor teljesül az alábbi
egyenlőtlenség ?

9. Számítsd ki az alábbi összegeket:
a) 27 11113 - 33333 - 27
b) 33333 - 27 I l l l 3
10. „Ha egy kör egymásiknak belső köre, akkor az első 
kör minden pontja a másodiknak a belsejében van.“
11. Egy egyenlő szárú háromszög egyik szögének 
mértéke 70°. Húzd meg az összes magasságokat ! 
Határozd meg a keletkezett szögek mértékét!
12. Természetes számok-e ?

a)

13. Egy vásárlás aUcalmával 100 db áruért 101 forintot 
fizetünk. A vásárolt áru háromféle egységárú, mégpedig 
6 krajcár,l forint és 5 forint. Hány darab egyforma 
árucikket vásárolhatunk az adott feltételek mellett ?

14. Egy derékszögű háromszögben két szög kongruens. 
Határozd meg a befogók és az átfogóhoz tartozó 
oldalfelező által alkotott szögeket.
15. Két szám szorzata 50-nél nagyobb, de 75-nél kisebb. 
A két szám közül egyik sem nagyobb 20-nál. Melyik ez 
a két szám ? Hány megoldás van ?
16. Hozd egyszerűbb alakra:

17. Mózsi 25 %-kal fiatalabb Miskánál, de egy év múlva 
Miska lesz 25 %-kal nagyobb, mint Mózsi. Hány évesek 
a fiúk most ? Hányadikos Mózsi ? Hát Miska ?
18. Nem tréfa: Egy börtöntoronyban 24 foglyot 8 
cellában úgy tartanak, hogy a várfal mentén 7 rab 
legyen. Egy nap elszökik négy. A börtönőr átrendezi a 
foglyokat, és senki nem veszi észre a szökést. Másnap 
megint elszöknek négyen. Az őr újra rendezget, és nem 
találnak hiányt. Harmadszor is sikerül neki. Hogyan 
lehetséges ez ? Hány fogoly maradt a végén ?

19. Mi a posztulátum ? Hát az axióma ? Mire jó az 
axiómarendszer ?
20. Mi az axiómarendszer a geometriában ? Ismersz nem 
geometriai axiómarendszert ?
21. Fejtörő: „Melyik tarisznya a legnehezebbavilágon ?
22. „Egy n oldalú konvex sokszög szögeinek összege 
(n-2)180°-kal egyenlő."

Két vonal találkozásánál pont található. A pontnak nincs kiterjedése.

1. Egész számok-e ? 3. Egészítsd ki az alábbi táblázatot „bűvös" szabályra:

2. Az egyenlo szaru háromszögben a kongruens 
oldalaknak megfelelő szögfelezők kongruensek."
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4. A természetes számsor első tíz tagját fel lehetne-e írni 
legfennebb öt darab 2-es segítségével (összeadás, 
kivonás, szorzás, osztás műveletek segítségével) ?
5. Hány 5-ös számjegy van l-től 100-ig a természetes 
számok között ?
6. Egy derékszögű háromszög egyik külső szögének 
mértéke 140°. Határozd meg a háromszög szögeinek 
mértékét!
7. Ádott: A= {x| x N, és 2x < 12}

B={y| y N, és y = D6}

C={z| z N*, és — eZ  } 
z

Határozd meg A J3 C összes részhalmazainak 
halmazát.
8. „Ha egy kör egy másik körnek belső érintő köre, 
akkor az első kör összes pontja (az érintési pontot kivéve) 
a második kör belső pontja.“ Igaz-e ?
9. Egy kör átmérője kétszerese egy húrnak, amellyel 
közös pontja van. Az átmérő és a húr által meghatározott 
háromszög lehet-e egyenlő szárú ? .Hány fokosak a 
háromszög szögei ?
10. Igazold, hogy bármely neN  esetén az 
A =2"+2-(-l)“+12"+1 +2“ osztható 7-tel. 
ll.Szám ítsdki:

12. Két egymásra merőleges egyenesen a közös ponttól, 
különböző távolságra lévő pontok által meghatározott 
szakaszhoz hogyan húzhatnál érintő kört ?
13. Tréfás: Egy óra alatt a mutatók hányszor 
merőlegesek egymásra ?
14. „Egy háromszög valamely külső szögének mértéke 
egyenlő a külső szöggel nem szomszédos két belső szög 
mértékének összegével.11 Igazold!
15. Határozd meg az összes a,b tízes számrendszerbeli 
számot úgy, hogy A teljes négyzet legyen: A = (a+b)b + 
b(a+b)
16. Fejtörő: Hogyan lehet az, hogy „két apa és két fiú 
vadászat közben hátpm vadat ejtett, mégis jutott 
mindeniküknek egy“ ?
17. Az ABC háromszög kerülete 34 m. Tükrözd A-t a BC 
oldal felezőpontjára nézve E^be. Ha BC = 12 m, határozd 
meg az ABDC négyszög kerületét.
18. Egészítsd ki: „Szögnek nevezzük______________ .“
„A szög szárai______________  hosszúak .“ „ A
tulajdonképpeni szög az a szög, amely nem

tt

19. Hány elemes a következő halmaz:
A= {„5-tel osztható 21darab természetes szám."}
B= {„Osztályunk tanulói."}
C= {„Üres halmaz."}

XXIII. FELADATHALMAZ
1. Egy pontban összefutó két egyenest Ie lehet-e 
„kerekíteni" C alakban például egy 3 cm sugarú 
körívvel ? Rajzold Ie !
2. „A párhuzamos szárú szögek vagy kongruensek, vagy 
egymásnak kiegészítő szögei." Igazold ! f
3. Osztható-e tízzel az A szám, ha neN.
A = 9“+ 19"+ 29“+ ... + 89’+ 99“
4. Egy útépítésnél két nem egymás meghosszabbításában
lévő útszakaszt két körívvel kötnek össze (S alakban). 
Hogyan kell ezt megtervezni, ha az útforduló sugara 16 
m kell legyen ? (
5. Három szám osszege576. Melyek ezek a számok, ha a 
{3, 4, 5} számokkal egyenesen arányosak ?
6. Add össze megváltoztatott előjellel is az

:zámokat.

7. Egy egyenlő szárú háromszög egyik szögének mértéke 
80°. Húzd meg a magasságokat, és határozd meg a 
rajzon keletkezett szögek mértékét.
8. Add össze megváltoztatott előjellel is az a = 7 és b = -8 
számokat, majd az összegeket szorozd meg (illetve oszd 
el) rendre +2-vel és -3-mal.
9. Számítsd ki:

b) (0, 2)1 2 3 4 5 6 7 8 9:(5-1)3 + (0,125)2 : (2' 1)3;
lÓ. ,Jigy kör átmérője a kör tükrözési 
(szimmetria)tengelye."
11. Hány 7-es számjegy van l-től 100-ig a természetes 
számok között ?
12. Add össze megváltoztatott előjellel is az a, b és c 
számokat, majd az eredményt szorozd meg (oszd el).

-mal ! . •

13. Az A és B pontok egy O középpontú körön vannak. 
Legyen C az AOB szög szögfelezőjén egy tetszőleges 
pont. Beszélhetünk-e ABC egyenlő szárú háromszögről ? 
Igazold!
14. Három szám összege 1410. Melyek ezek a számok, 
ha a {3, 4, 5} számokkal fordítottan arányosak ?
15. Számítsd ki:

a)

A pont, vonal, felület, test és tér geometriai alapfogalmak. Nem adjuk tartalmi 
meghatározásukat, csak hasonlítjuk valamihez - mondják a felelősök .

^  T



16. Három gyufaszálból könnyen kialakítható egy 
egyenlő oldalú háromszög. Ki tudnál-e alakítani 
ugyanezzel a három gyufaszállal (anélkül, hogy eltörnéd 
vagy egymásra helyeznéd őket) egy négyszer kisebb 
egyenlő oldalú háromszöget ?
17. Erdőn vágják, kifaragják, otthon lelket tesznek bele - 
Mi az ?

18. Egy gyufaszál elmozdításával maradjon igaz az 
egyenlőség:

4-1
lV/OV

I
19. Egy ABC háromszögben az ABC szög mértéke 50°, 
ha BD szögfelező és DE| |BC, (DeAC; EeAB), 
számítsd ki a BED háromszög szögeinek mértékét. 
Milyen háromszög BED ?

A pontok, vonalak, felületek vagy testek bizonyos kapcsolatát (relációját, viszonyát) 
geometriai alakzatnak nevezzük. Kezdetben csak a síkbeli kapcsolatok érdekelnek.

XXIV. FELADATHALMAZ
1. Igaz-e, hogy egy MNP általános háromszög oldalaira 
MNQ és MPR egyenlő oldalú háromszögeket 
szerkesztve, a QP és NR szakaszok kongruensek ? 
Milyen feltétel mellett kongruensek az MNR és az MPQ 
háromszögek ?
2. Ha m, n, p N, egész szám-e

5 . S z á m íts d  k i:

6. Számítsd ki:
K =139-14 138+ 14 137-14 136+ ...-14 132+ 14 13-1
7. Szorozd össze* az a és b számokat rendre 
megváltoztatott előjellel is:

t D-ben, a BIA szög szögfelezSje AB-t E-ben metszi. 
Igazold, bogy a BID, BIE és EAI háromszögek 
kongruensek.
11. Rajzolj {1, 2, 3, 4, 5} cm sugarú köröket közös és 
különböző középpontokkal.
12. Vond össze megváltoztatott előjelekkel is az x, y és z- 

t, ha

13. Egy ABC háromszög AB és AC oldalaira kívül 
megszerkeszted az ABD és az ACE egyenlő oldalú 
háromszögeket. Igazold, hogy BE = DC és ha {F} = 
BEnDC, akkor határozd meg az F-ben keletkezett 
szögek ménekét az A, B és C szögek mértékének 
segítségével.
14. Rajzolj egy 5 cm sugarú körbe {30, 45, 60, 90} fok 
mértékű középponti szögeket.
15. Milyen előjelű az alábbi összefüggés által megadott V 
szám, ha k eleme a természetes számok halmazának ? 
V= x 4k-x2k+1+x2k-x+l.
16. Egy ABC egyenlő oldalú háromszög BC oldalának 
tartóegyenesén felveszed az A O C D  és AD ^DE 
szakaszokat. Határozd meg az ACD, ADE, ABD és ABE 
háromszögek szögeinek mértékét.
17. Fejtörő: „Ha egy síkban négy különböző ponton át 
egyeneseket vezetünk, akkor a síkot 16 közös rész 
nélküli tartományra szeleteltük.8 9 10 11 Hogyan módosul ez a 
mondat, ha a síkot 17 vagy 18 ilyen tartományra akarjuk 
osztani ? Rajzold Ie !
18. „Az egyenlő oldalú háromszög szögeinek mértéke

u

19. Egy ABC egyenlő szárú háromszög egyik szögének 
mértéke 80°. Ha a BC tartóegyenesén felvesszük 
AOCD, A O D E és AEsEF szakaszokat, akkor 
határozzuk meg az ADE, AEF és ABF háromszögek 
szögeinek mértékét!

A pontok felelőse úgy döntött, hogy minden két pont között van még egy. Minden 
pontról és egyenesről eldönthető, hogy rajta van vagy nem egy egyenesen vagy egy 
síkon - állítja a pontok tündére.

23

3. Egy háromszög két középvonalának hossza 10 cm. 
Milyen ez a háromszög ? Mekkora lehet az egyik 
oldala ? Hát a magassága® ?
4. „Pont távolsága az egyenestől annak a szakasznak a 
hossza, mély az adott egyenesre merőleges
tartójgyenesen van, és amelynek két végpontja

««

5 . S z á m íts d  k i:

8. Hatarozd meg a háromszög összes külső szögeinek a 
mértékösszegét.

9. Ha , számítsd ki a

megváltoztatott előjelű összeget is.
10. Egy ABC egyenlő oldalú háromszögben I a
szögfelezők metszéspontja. A BAC szög szögfelezője BCi



XXV. FELAOATHALMAZ

1. Számítsd ki kétféle módszerrel:

2. „Az egyenlő oldalú háromszög jellegzetes vonalai 
kongruensek'.1
3. Melyek azok a számok, amelyek teljesítik a következő

feltételeket: W=

legalább hármat.
4. A BAC derékszögű háromszögben m(C>= 30°, az M 
pont pedig a BC átfogó felezőpontja. A B szög 
szögfelezője az AC oldalt a D pontban metszi. 
Merőleges-e AM a BD-re, ha AB=MC ?
5. Igaz^ ? „Ha egy háromszög egyenlő szárú, akkor az 
alaphoz tartozó merőleges felezi a csúcsban levő szöget."
6. Számítsd ki:

7. Egy ABC háromszög A csúcsában merőlegest emelünk 
az AB és AC oldalakra, amelyeken felvesszük az M és N 
pontokat, úgy, hogy AMsAB és AN=AC. Mutasd ki, 

.hogy CMsBN.
8. Határozd meg a legnagyobb, háromjegyű számból álló 
teljes négyzetet.
9. Osztható-e 10-zel az A szám, ha n e N ?
A =1''+1l"+21"+ ...+ 81“+ 91"
10. Az összes tízes számrendszerbeli 4x5y alakú szám 
többszöröse a 18-nak. Sorold fel ezeket.
11. Számítsd ki:

12. Vond össze megváltoztatott előjellel is az x= -61 és 
y = -59-et.

13. Az ABC háromszögben ABsAC. Igazold, hogy ha M 
és N a kongruens oldalak felezőpontjai, akkor MC=NB.
14. Számítsd ki kétféle módszerrel:

15. Számítsd ki többféleképpen:
16. Ha k,peN, számítsd ki a következő összeget:

17. Válassz egy racionális szám ot! Adj hozzá, majd vonj 
Ie belőle 2-t, szorozd meg, aztán oszd el kettővel, végül 
emeld a második hatványra. Milyen eredményt kapnál, 
ha ennek a racionális számnak az ellentettjét 
választanád ? Hát, ha a fordítottját ?
18. Keresd meg az alábbi számpárok számtani és mértani

középarányosát: a) 4 és 25; b)

19. Egy egyenlő szárú háromszög alapszögének felezője 
a háromszög alapjával kongruens. Mekkorák a 
háromszög szögei ?
20. Az ABC egyenlő szárú háromszög B és C csúcsait B' 
és C'-ként tükrözzük (tengelyes szimmetria) a szemközti 
oldalakra nézve. Igazoljuk, hogy CB'=BC'. Mekkora a 
BAC szög mértéke, ha a CA D  szög mértéke 90° 
(DeBC, BEteDC) ?

21. Határozd meg az összes alakú törtet, ha a*b és 

egyszerűsíthető 66-tal.
22. „Se oldala, se feneke, mégis megáll a viz benne“ - mi 
az ?
23. „Erdő felé megyek - hazafelé nézek, hazafelé megyek 
- erdő felé nézek" - Mi az ?
24. Mutasd ki, hogy bármely keN  és k>3 esetén T a 225- 
nek többszöröse !

T = 5k+2 • 2k - 25

A teret végtelen sok TEST töltené ki, a testeket felületek (oldalak) határolják. A 
felületek között belső pontok, a felületeRen kívül külső pontok vannak. A testeknek az 
alakja és mérete érdekel minket. Nem számít az anyaga, színe stb.

24 i

Sorolj fel



•

A statisztika addig tudomány, amíg a mérések eredményeit begyűjti, rendezi és 
tárolja, mihelyt bármiré következtet, rögtön áltudománnyá, okoskodássá válik (Lyn 
Che).

XXVI. FELADATHALMAZ
1. Számítsd ki az alábbi számpárok számtani és mértani 
középarányosát:
a ) l /4 é s l0 0 ;  b )49és81 ;
2. „Egy külső pontból a körhöz húzott érintők 
kongruensek.“
3. Ellenőrizd az alábbi egyenlőségek helyességét, ha

a. ) (3- a)a + (4- b)b + (12- cjc = 12
b. ) (3+ a)a + (4+ b)b + (12+ c*: = 14
c. ) a1 2 3 4 5+b2+c2=l
4. Miska felírt egy egyenlőséget. Helyesen írta-e ? Ha 
igen,igazold, ha nemJavítsd ki.

5. Az alábbi számpárok közül melyek nagyobbak:

a)21vagy vagy7;c) vagy
6. Négy tetszőleges természetes és páratlan szám között 
vanns kettő olyan, amelyek különbsége osztható 6-tal ?
7. Az első tíz természetes szám halmazából válassz Ie tíz 
részhalmazt úgy, hogy közülük bármelyik kettőnek a 
közös része csak egy elemből álljon.
8. Bizonyítsd be, hogy egy egyenlő szárú háromszögben 
a két kongruens szög belső szögfelezői kongruens 
szakaszok. (Ez a tulajdonság más feladat megoldásánál is 
megtalálható.)
9. Mely egész számra igaz: |x|+ x = 0 ?
10. Számítsd ki:
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11. Hogyan lehet kiválasztani 200 darab, + 1992-nél 
kisebb egész számot úgy, hogy a számjegyeik között a 
lehető legtöbbször forduljon elő a 0, és: a.) egymás utáni 
számok, b.) egymás többszörösei; c.) tetszőleges számok 
legyenek ?
12. Mutasd ki, hogy n eN  esetén az
A= 22u+1.3“+3n4'1+2+3“+1.4n-3u 4u+1 szám, többszöröse 17- 
nek.
13. A természetes számok között l-től 100-ig hányszor 
fordul elő a 9-es számjegy ?
14. Számítsd ki az A számhalmaz elemeinek {l,2,3,4} 
hatványát.

15. Számítsd ki az első négy prímszám megközelítő 
négyzetgyökét három tizedesnyi pontossággal.
. ,  IT a 2 , b 4
16. Ha — = — es — = — , akkor p,k milyen ertekeire igaz

b 3 c 5
az alábbi állítás ? 
a _ b _ c 
8 _ k ~ p

17. Adott x= M6 és y egész számok. Igazold, hogy az 
(x+y+y1 2) fele szintén egész szám.
18. Vonj négyzetgyököt az alábbi számokból:

a.)22 4 536 7'52; b.) c.

2 4 „ 15
d.)—; e ) - ; f.) — •3 7 • 16

19. Ha neN , értékeld a következő

f ( - l ) ” - - ~ ( - l ) n+1 + l . 
9

kifejezést:

20. Oszd el egymással az a és b számokat rendre 
megváltoztatott előjellel is:

21. Egy gond - nem gond: Egy manó az órám
számlapján átrendezte a számokat:
{5,4,11,10,3,2,1,9,8,7,12,6} lett a sorrend. Ha a 
számlapot három részre vágom, és a részeket egy 
bizonyos sorrendben összeillesztem, visszakapom az 
eredeti számozást. Segíts!
22. Nem virágzik, mégis terem. - Mi az ?
23. Két metsző egyenes által alkotott egyik szög mértéke 
60°. Határozd meg e szög és a többi szög szögfelezői által 
alkotott szöget. Ha az egyik egyenesre merőleges 
félegyenest emelünk, hány fokos szöget zár be ez a 
félegyenes a másik egyenessel ?
24. Egy 3 gyermekes apa 42 éves. Mindenik gyerekének 
életkora többszöröse a 4-nek. Hány év múlva lesz az apa 
annyi idős, mint a gyerekei együttvéve ? Kínálkozik-e 
több megoldás is ?

„Léteznek egyenlő méretű alakzatok"- töpreng E.T.

XXVII. FELADATHALMAZ
1. Egy O kezdőpontú szögben a szögfelező tetszőleges A 
pontjából merőlegeseket húzol a szög száraira a B illetve 
C pontokba, majd ezekből a pontokból merőlegeseket 
állítasz a szögfelezőre. Mekkorának kell lennie a BOC 
szög mértékének, hogy a keletkezett ABC háromszög 
egyenlő'oldalú legyen ?
2. Egy tégla tömege annyi, mint egy fél tégla és egy 1 
kg-os mérőtömegé együtt. Hány kg-os a tégla ?
3. Hogyan folytatnád a megkezdett sorozatot:

a. ) 2,3,5,7,11,13,V,19, ?
b. ) 1,2,6,24,120,720, ?
c. ) 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, ?
d. ) 100,101, 103, 107, 115, 122, ?
e. ) 1,4,9,16,25,36, ?

(Csak egy-egy számmal kell folytatni a sorozatokat.)
4. Helyettesítsd a *-ot +-szal vagy - -szal úgy, hogy 
teljesüljön az egyenlőség. Vizsgáld meg, . van-e több 
lehetőség is:
*!*3*5*7*9*11=13
5. Osztható-e 10-zel n eN  esetén az alábbi 
A = 5“+ 15"+ 25“+ ... + 85“+ 95" szám ?
6. Két metsző egyenes által alkotott egyik szög mértéke 
30°. Határozd meg ennek és a többi szögnek a 
szögfelezői által alkotott szöget. Az egyik egyenesre 
merőleges félegyenes hány fokos szoget alkot a 
szögfelezőkkel ?
7. Egész szám-e M, ha m tetszőleges egész szám ?

8. Osztható-e 10-zel neN  eseten az
A = 8“+ 18"+28"+ ... +88"+ 98“ szám ?
Mi történik, ha a 8-at k-val helyettesitjük ?
9. Ha k egész szám, egész szám-e A is ?

10. Az ABC egyenlő szárú háromszögben (AB=AC) 
AB=14 cm és BC= 8 cm. A D az AB oldal felezőpontja 
D-ben az AB-re húzott merőleges a BC egyenest E-ben 
metszi. Tudva azt, hogy az AEC háromszög kerülete 32 
cm, számítsd ki az AE szakasz hosszát.
11. Emelj ki közös tényezőt az alábbi kifejezésekből:
a. ) 9x’+6x2-3x
b. ) 8x3 4 5 6 7+4x2-2x
12. Egészítsd ki: „A nem egyenes szög szögfelezőjén
levő pontok___________________ távolságra vannak a
szög száraitól.1' Igazold, mint egy tételt.
13. Az ABC háromszög oldalaira, a háromszögön kívül, 
megrajzolod az ABD és ACE egyenlő oldalú 
háromszögeket. Mutasd ki, hogy CCfeBE !
14. Melyik az az n, amelyre 22' -  256 ?
15. Adottak az a, b, c, d egész számok amelyekre
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igaz-e, hogy ?

16. Négyzetszám-e a következő szám:
0 '+ l2+23+34+45+56+67+78
17. Legyen ABC egy egyenlő szárú háromszög. Az AB, 
BC, CA egyenesekes rendre felveszed a D,E,F pontokat, 
úgy, hogy AD=BE=CF. Bizonyítsd be, hogy a DEF 
háromszög szintén egyenlő oldalú.
18. A következő számokat add össze megváltoztatott 
előjellel is:

Szorozd meg az m és n számokat 17-tel és 19-cel!

19. Melyik az az n, amelyre 52“= - 625 ?
20. Adott három nem összefutó egyenes. Hány olyan kör 
létezik, amely érinti mind a három egyenest ?
21. Egy apa a fiának 150 dollárt adott. Egy másik apa is 
adott a fiának 100 dollárt. Végül a két fiúnak összesen 
150 dollárja lett. Hogyan lehetséges ez ? Keress rá 
magyarázatot!
22. Fejtörő: Olyan órám van, amelyik minden órában üt, 
mindig 2-szer annyit, amennyit a kicsi mutató mutat. 
Hányat üt 12 óra alatt összesen ?
23. Furfangos: Hány tojást tudsz megenni éhgyomorra ?

„A szakasznak nincsenek hiányzó pontjai, azaz nem lyukas “- fontoskodik E.T.

XXVIII. FELADATHALMAZ
1. „Egy körbe tetszőleges számú háromszög írható."
lgaz-e 9
2. Helyezd. növekvő' sorrendbe az a, b, c, d és e 
természetes számokat:

3. Miska úgy véli, hogy „ha k" -  -58, akkor k = 5 és 
n= -8 “ Helyesen gondolkodik-e ? Segíts neki !
4. „Bármely háromszög köré kör írható." Miért ?
5. Az AB szakaszra A-ban és B-ben állított
merőlegeseken jelöld ki az MB=AC és AM=BD 
szakaszokat. (MeAB tetszőlegesen felvett pont.) 
Határozd meg a keletkezett CMD háromszög szögeinek 
mértékét. 0
6. Melyik az az nsN , amelyre 2"<63 ?
7. Melyik nagyobb ?

vagy

8. „Bármely háromszögbe kör írható." Miért ?
9. A következő számokkal végezd el az összes lehetséges 
összegezéseket, majd szorozd a számokat 31-gyel és 23- 
al:

10. Sorold fel a 42 összes egész osztóit.
11. „Létezik a háromszög oldalait belülről érintő kpr."
12. Szerkeszd meg azt az ABC háromszöget, amelyben 
AC + AB = m és BC = a; a B szög hegyesszög !
13. Leírhatók-e az alábbi kifejezések rövidebben ?
a. ) [(22)3 (33)3 (23)2' <32)3 <23)3 (33)2]2
b. ) (34:32)'(37:35)2 <3*:36)4 <39:37)3
14. Határozd meg x-et az alábbi egyenlőségből:

•15. „Az egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó 
magassága egyben tükrözési (szimmetria) tengely is."
16. Melyik nagyobb ?

17. Fejtörő: Hány szemet kap fel a tyúk, ha búzát eszik ?
18. Rajzold Ie azt az ABC hárontszöget, amelyben AC - 
AB = m, AC > AB és B ismert mértékű szög.
19. Fejtörő: Hogyan lehet kifizetni összesen 17 darab 
csak 3 és 5 lejes érmével 69 lejt ?
20. Furfangos: „Két tyuk hány pár ?“

„Minden pontból minden ponthoz egyenes húzható -"- üzeni a pontfelelős.

1. Folytasd: „Egy háromszög két oldalfelező
merőlegesének metszéspontja rajta van a

2. Számitsdki:
a. ) I + 2 = ; I -2  = ; - 1 + 2  = ;- 1 -2  = ;
b. ) x + y = ; x - y = ; y - x = ; x - y = ;
c. ) l  2 = ; 1(-2) = ; (-l)2 = ; (-1)(-2) = ;
d ) x y = ; x(-y) = ; (-x)y = ; (-x)(-y) =.
3. Végezd el a kijelölt műveleteket:
4 -;-4 -l(-.3) - (-2 - 5))J:(-2) + 7 - (-3) =

4. Egészítsd ki: „Egy háromszögben nagyobb szöggel
szemben________________ oldal fekszik."
5. Egy ABC háromszög BC alapján felvessziik a 
háromszög DE középvonalával kongruens CF szakaszt. 
Igazold, hogy ha az EBF háromszög egyenlő szárú, 
akkor az ABC háromszög is egyenlő szárú.
6. Melyik nagyobb:

vagy
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7. írd végig: „A kör tükrözési tengelye

8. Számítsd ki:
a. )3  + 3 = ; 3 - 3  = ; -3 + 3= ; - 3 - 3 = ;
b. ) x  + x = ; x - x  = ; x + x = ; x - x  = ;
c. )7:7 = ; 7(-7) = ; (-7)7 = ; (-7X-7) = ;
d. ) y y  = ; y(-y) = ; (-y)y = ; (-yX-y) = ;
9. Egy kétjegyű szám számjegyeinek összege 12. Ha a 
számjegyeket felcseréljük, a szám értéke 25 %-kal 
csökken. Melyik ez a szám ?
10. Igazold, hogy az egyenlő szárú háromszögben a 
kongruens oldalaknak megfelelő oldfalfelezők 
metszéspontja és az alap végpontjai egyenlő szárú 
háromszöget határoznak meg.
11. A következő számokat add össze megváltoztatott 
előjellel is:

x = -18;y = 27;z = -19
12. Ha k tetszőleges természetes szám, akkor természetes 
szám-e:

13. Határozd meg A B -t, ha:
A={x |  x Nés2x 4x-6}

B={x |  x N é s 4 x - l l 2 x + l l }
14. Folytasd az állítást: „Egy háromszögben nagyobb 
oldallal szemben

19. Furfangos: Egy városban egy borbély 4 lejéh v^g 
hajat, és 2,50 lejért borotvál. Egy másik borbély 4,50 
lejért nyír és csak 2 lejért szakálltalanít-. Egy városlakó 
eltöpreng: „Ha az elsőnél nyiratkozom, nyerek 0,50 lejt. 
Ha a másodiknál csak borotválkozom, ott is nyerek 0,50 
lejt. Egy lejt megér az a séta “ - döntÓtte el, s a Hétvégén 
mindkét borbélyhoz betért. Később meglepődve 
tapasztalta, hogy minden igyekezete ellenére csak 0,50 
lejt sikerült megspórolnia. Meg tudod magyarázni, 
hogyan lehetséges ez ?
20. „Ha tesznek hozzá, fogy, ha elvesznek belőle, nő“ - 
mi az ?

„Minden egyenes darab folyamatosan meghosszabbítható “- szögezi Ie a vonalak 
tündére.

XXX. FELADATHALMAZ
1. Egészítsd ki: „Egy derékszögű háromszögben az
átfogó nagyobb, m int__________________________.“
2. Számítsd ki:
a. ) l + 0  = ; 1 + 1 = ;  1 - 1 = ;  0 - 1 = ;
b. ) x + 1 = ; x - 1= ; 1 - x= ; 2 - x = ;
c. )x + 0 = ; x - 0 = ;  0 - x  = ; 0- ( -x)  = ;
d. ) z + x  = ; z - x = ;  x - z = ;  1-1 + 1 = ;
3. Milyen a,b egész számokra teljesül az a1 2+ b2 4 = 0 
egyenlőség ?
4. Melyik nagyobb: a 85 6 vagy a 3 47 8 9 ?
5. Számítsd ki:
a. ) x + 0 = ; 0 + x = ; 0 - x = .; x - 0 = ;
b. ) x - l = ;  l - x  = ; l + x  = ; x + l  = ;
c. ) x 0 = ; 0 x = ; (-x) 0 = ; 0 (-x) = ;
d ) x  l = ;  1 -x = ; (-x)T = ; l(-x) = ;
6. Gondoltam egy számot. Ha hozzáadsz 6-ot és az 
összeget elosztod 3-mal 24 lesz a hányados. Mi volt a 
gondolt szám.
7. Ha 3 tyúk 3 nap alatt 3 tojást tojik, akkor 6 tyúk 6 nap 
alatt hány tojást tojik ?
8. „Egy háromszögben az egyik oldal kisebb, mint a 
másik két oldal összege.“
9. Számítsd ki:
a. )2x = ; 2(-x) = ; (-2)x = ;
b. ) -2(x + 1) = ; (x + lX-2) = ; (-2X x -1) = ;
c. )2(x+ 1) = ; ( x + i ) 2= ;  2(x-i) = ;

d.)(2x)(-3xy^;(2x)(-3xy):(-2x)(3xy) = ;(-2xX-3xy) =
9. Keresd meg az egész számú megoldásait az alábbi 
egyenletnek:
2x-3=3x - (1 +x)
10. „Ha egy háromszög két szögfelezője kongruens,
akkor a hozzátartozó________________________.“
11. Az ABC háromszög B és C szögének szögfelezői I- 
ben metszik egymást. Húzd meg I-n át az MN | | BC 
szakaszt (M AB és N AC), majd bizonyítsd be, bogy 
MB + NC = MN.
12. Az alábbi egyenlőségben pozitív szám-e az x ?

13. írd be a hiányzó részt: „Egy háromszög három
oldalfelezője _______________________  metszi
egymást."
14. Számítsd ki:
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15. Számítsd ki:
a. ) 1 + 2 -3 = ; 1 - 23= ; -1 + 2 -3= ;
b. ) 1 + 2x = ; 1 - 2x = ; -1 + 2x = ;
c. ) 2-2+3-3  = ; 2 2 - 3 3 = ; -2-2 + 3-3 = ;
d. ) 2x + 3y = ; 2x - 3y = ; - 2x + 3y = ;
16. Egyszerűsítsd:

17. Melyik nagyobb: a 1010 vagy a 48 -505 ?
18. Törd a fejed ! Két gyufaszál elmozdításával teljesítsd 

^az egvenlőséeet!



15. Mely a,b egész számok esetén igaz az egyenlőség: 
a2+b2= 1 ?
16. Fejtörő: írd fel az összeadási táblázatot a 12-es 
számrendszerre ! Alkalmazásként végezd el a következő 
összeadásokat: 6+4; 6+5; 6+6; 6+7; 6+8; 6+9 és 6+10.
17. Három egyenlő sugarú kör a H pontban metszi 
egymást, és páronként még az A, B és C pontokon 
haladnak át. igazold, hogy az ABC háromszög köré írt 
kör sugara megegyezik az adott körök sugarával!

18. Furfangos: Hupikék törpikék menetelnek: egy elől 
és kettő hátul, kettő között egy, egy hátul és kettő elől, és 
három egy sorban. Hány hupikék törpike menetel?
19. Nem tréfa: Van ezer lejed. Úgy kösd be tíz zsákba, 
hogy ezer lejig bármilyen összeget ki tudj fizetni a 
zsákok kioldása néUcül!
20. „Két metsző kör közös pontjain áthaladó egyenesen a 
közös pontokba állított merőlegesek párhuzamosak."

„Minden középpont köré tetszőleges sugarú kört rajzolhatunk" - következtet a 
síkok felelőse.

XXXI. FELADATHALMAZ
1. Egészítsd ki: „Egy háromszög magasságai
_____________________ metszik egymást.“
2. Két munkás közösen végez el egy munkát. Az egyik 4 
napot, a másik 1 napot dolgozott. Ketten együtt 1980 lejt 
és 80 banit kerestek. Hogyan osztoztak meg a pénzen ?
3. A megye térképén mérd meg a Sepsiszentgyörgy - 
Kézdivásárhely közötti távolságot ! Kaphatsz teljesen 
pontos eredményt ?
4. Van-e természetes megoldásuk az alábbi 
egyenleteknek:
a.) 4(x+3>3(x+2)-2(x+l)-l=0;

5. Az általános háromszögek első kongruencia esete (két
oldal és egy szög):_____________________________ .“
6. Legyen M= {l,2,3,4,5,6} valamint A, B és C ennek 
részhalmazai. Határozd meg ezeket a halmazokat, ha:
A iB={2}; (fi 1B) iC={5,6; A-C= {2,3,4}; C-B= {1,5};
7. Két szám különbsége 138. Ha az első számból 
kivonunk és a másodikhoz hozzáadunk 15-öt, akkor a 
különbség háromszorosa lesz az összegnek. Melyik ez a 
két szám ?
8. Határozd meg x2-5x+6=0 egyenlet megoldáshalmazát 
behelyettesítéssel, haxe{l,2,3,4} lehet.
9. Két raktárban összesen 3860 t búza van. Ha az 
egyikből 920 t-t a másikba szállítanak, akkor az elsőben 
60 t-val lesz több, mint a másodikban. Mennyi búza van 
a raktárakban ?
10. Négy egymásutáni természetes szám összege 3206. 
Melyek ezek a számok ?
11. Adott az A= 24x0 alakú szám. ÁlUpítsd meg x 
értékét úgy, hogy (x-2) osztható legyen vagy 3-mal, vagy 
4-gyel, vagy 9-cel!
12. Miska egy könyvet olvas. 125 oldal elolvasása után 
kiszámította, hogy még ötször annyi van a végéig, mint

amennyi 265 oldal elolvasása után maradna. Hány 
oldalas a Miska meséskönyve ?
13. Két páratlan szám többszörösei a 4-nek ?
14. Szerkeszd meg azokat a háromszögeket, amelyekben 
AB= 3 cm, BC= 4 cm, és m(B) = 35°.
15. Van-e olyan háromszög, amelynek van tükrözési 
(szimmetria) középpontja ? Miért ?

' 16. Ha számítsd ki az F(0,1);

értékeket.

17. Természetesek-e a következő egyenletek megoldásai:

18. Miska azon töpreng, vajon tudjuk pontosan, hány 
óra van minden esetben, amikor a két óramutató fedi 
egymást? Például: mennyi a pontos idő, amikor a 
mutatók a 3-as és a 4-es között fedik egymást ?
19. „Ennihány báránykának hány lába van T‘ Mi az ?
20. Az ABC egyenlő szárú háromszög BC alapján mozgó 
M pontba állított merőleges az AC tartóegyenesét N-ben, 
az AB tartóegyenesét P-ben metszi. Igazold, hogy 
MN | | AD (ahol AD a háromszög magassága). Egyenlő 
szárú-e az ANP háromszög ? Igazold, hogy MN + MP 
állandó !
21. Ha három munkás 3 méter árkot 3 óra alatt ás ki, 
akkor helyes- e az állítás: „Hat munkás 6 méter árkot 6 
óraalattáski.“ ?
22. Nem csupán ! Mire kell a rendőrnek a leginkább 
vigyáznia egy útkereszteződésnél ?

„A derékszögek mind egyenlőek egymással" - mondja a testek fő tündére."
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XXXII. FELADATHALMAZ
1. Oldd meg:

a. ) 1992x-1992=0
b. ) 1991x+1992=1993
c. ) 2001x+1991 = -10

2. Fejtörő: Ha az óra mutatói h óra p perckor indulnak 
(0 h 12 ; 0 p 60 ), akkor hány óra múlva zárnak 
be újra ugyanakkora x szöget (0° < x < 360°) ?
3. Végezd el a következő összeadást (helyettesítéssel):

ABCDACE+
BCDACE

CDACE
DACE

ACE
CE

________E
EEEEEE2

4. Ketten felváltva húznak páratlan sok golyóból 1, 2 
vagy 3 golyót. A játékot az nyeri, akinek a golyók 
elfogytával páros sok golyója van. Kinek van nyerő 
stratégiája ?
5. Két játékos közül az egyik a sakktábla valamelyik 
mezőjére egy huszárt helyez. Ezután ajátékosok felváltva 
lépnek a sakkjáték szabálya szerint, de tilos olyan mezőre 
lépni, ahol már korábban is járt a huszár. Az veszít, aki 
már nem tud lépni. Kinek van nyerő stratégiája, ha a 
sakktábla mérete 8x8?
6. Oldd meg a racionális számok halmazán !

7. Kiemelhetsz-e közös ténvezőt ?

8. Egy O középpontú, R=3 cm sugaú kör kerületén az A 
és B pontok úgy helyezkednek el, hogy m(AOB)<900. Az 
A és B pontokon át a körhöz húzott érintők egy;a körön

kívüli C pontban metszik egymást. Igazold, hogy ez a C 
pont rajta van az AOB szög szögfelezőjén !
9. Mely a,b egész számokra igaz: a2+ b2 = -1 ?
10. „Egy háromszög egyik csúcsa szerinti szimmetrikusa

11. Adottak a BAC, ,BCD és BDE egyenlő szárú 
derékszögű háromszögek. Legyen AP merőleges BC-re 
és P AT CT ED, {Q> = BD iAT). Ha CD=8 cm, 
számítsd ki az AT hosszát!
12. Racionálisak-e az alábbi egyenletek megoldásai ?

a. )3 (x+ lH 2(x-1^3
b. ) 2(x + 2) - 3(x - 4) = 1
c. ) 3 x - 2 ( x - 2 ) = l  .

13. A következő egyenletek megoldásai racionális 
számok ?
N = 2 

M  = 2 
M  = 2
14. Egészítsd ki: „Az általános háromszög
kongruenciájának __________________  esetét
tanulmányozzuk.11

15. Számítsdki:

16. Keresd meg azt az n N számot, amelyre

17. Szerkeszd meg a következő háromszögeket:
AC = 5 cm ; BC = 7cm ; m(ACB) = 140°
AB = 8 cm; BC = 6cm; AC= 5cm;
BC = 3cm; m(ABC) = 60°; m(BCA) = 90°;
18. Hány háromszög szerkeszthető a fenti adatoknak 
megfelelően ? Miért ?
19. Az n természetes szám utolsó számjegye nem 5 és 
nem 0. Milyen az utolsó számjegye az n5(n + 5)3 
számnak ?

Két egyenes egy síkban nem rendelkezik közös ponttal, akkor párhuzamosak -
mondják az egyenesek tündérei.

1. Igazold, hogy , 
a2= (a +bXa - b) + b2
2. A következő kifejezés egész része {1,2} számok közül 
való:

3. Oldd meg a következő egyenletet a pozitív számok 
halmazán:

4. Határozd meg az egész részét a 

kifejezésnek.

5. Két a,b egész szám esetén

6. Négy kongruens háromszög úgy helyezkedik el, hogy 
egy csúcsuk közös, két-két oldakk pedig közös. Van 
esélyünk, hogy a közös csúcsban haladó szögfelezők 
tükrözési tengelyek legyenek ?
7. A következő számokat add össze megváltoztatott 
előjellel is: x= -22, y= 32, zF= -10.
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8. Egy ABC egyenlő oldalú háromszögben MeAB és 
NeAC úgy, hogy BMsAN. A BN és MC szakaszok P- 
ben metszik egymást. ,Határozd meg az NPC szög 
mértékét.
9. Határozd meg a tört részét:

14. Igazold, hogy (a-b)(a2+ahrfb2>+b3 4 5 6 7 8 * 10=a3.

15. Egy háromszög csúcsain át rendre párhuzamosakat 
húzunk a szemközti oldalakkal. Igazold, hogy az így 
keletkezett háromszög oldalainak felezőpontjai az adott 
háromszög csúcsai lesznek !
16. Milyen feltételek mellett lesz egész az alábbi 
kifejezéssel meghatározott A szám ?
. - x 2 - x  + 8A = --------------

x
17. Fejtörő: Pócs és Piripócs egyenként 8 és 14 km-re 
lennének a vasúttól, ha a vasúthoz vezető útjaikat 
egymással párhuzamosra építenék. A falu öregje azt 
tanácsolja a pócsiaknak, bogy takarítsák meg az 
állomásépítés költségeit, építsék azt meg a piripócsiak. A 
piripócsiak a költségek megfelezését kérik, mivelhogy a 
közös állomásnak egyenlő távolságra kell lennie mindkét 
helységtől. Segíts nekik kijelölni az állomás pontos 
helyét ! Jelöld meg az előnyöket és a hátrányokat a két 
falu álláspontjában.
18. Egy háromszög oldalainak aránya 3:4:5. Kerülete 24 
cm. Mekkorák az oldalai ? Rajzold Ie !
19. Csak óvatosan: Egy lóverseny tétje egy zsák 
aranypénz. Az a lovas nyeri meg, akinek a lova később ér 
célba. Két lovas jelentkezett. Adott jelre a két lovas lóra 
pattant és rettenetesen űzte, hajtotta a lovat. Miért ?
20. „Ha két pápa összetalálkozik, hogy köszönnek 
egymásnak ?“
úgy találták, hogy a tudományos mértan aET. és a felelős tündérek megbeszélésén

hatodikos gyerekeknek nagyon nehéz, de ügyesen megtanultak rajzolni és tájékozódni az 
adatok között.

XXXIV. FELADATHALMAZ
1. Igazoljuk, hogy (a + bXa2 - ab + b2 ) r b3 = a3
2. A z ABC háromszög A szögének szögfelezője a BC 
oldalt P-ben metszi. A P-ből AB-re M talppontú, az AC- 
re N talppontú merőlegest állítasz, Az A szög 
mértékének segítségével fejezd ki az MPN szög 
mértékét. Milyen körülmények között beszélhetünk a 
PMB és PNC háromszögek kongruenciájáról.1
3. Melyik háromszögnek van három tükrözési tengelye ?
4. Ha P(xX= 3x+2a-l és Q(x>= 2x-2a+l határozd meg a 
P(x)+Q(x); P(x)-Q(x); P(x)'Q(x) kifejezéseket.
5. Keresd negatív valós megoldását:

6. „Két nem koncentrikus körből álló alakzatnak van egy 
tükrözésii tengelye“. Lehet-e még egy ?
7. HaP(x,y>=3x+2y - 3 és Q(x,y>= x - 2y+4, határozd 
meg a P(x,y) - Q(x,y) és Q(x,y) - P(x,y) kifejezéseket!
8. Ha két pozitív egész szám szorzatához hozzáadjuk az
összegüket, akkor 34-et kapunk. Melyik ez a két szám ?
10. „A háromszög két szögfelezőjének metszéspontja 
rajta van a harmadik szögfelezőn is.“
VI. Melyik az a szám, mely harmadát és negyedét 
összeszorozva, a szám négyszeresét kapod ?

12. „Az olyan derékszögű háromszögben, amelyben egy 
szög 30°-os, szöggel szemben fekvő befogó hossza 
egyenlő az átfogó hosszának felével."
13. Sorold fel a következő halmazok elemeit:
A= {x |  x N*;2x 0}; B = { y |  y N;y+l<4}

C = {z| z Z ; - 2 z < 2 ) ; D = { n |  n Q ; - 8 n - 4  = 0}
14. Melyik az a szám, amelynek felét és ötödét 
összeszorozva, a szám 7- szeresét kapod ?
15. Igazold, hogy (a+b2)*a2+b2 !

16. Határozd meg az kifejezés egész részét.

17. Ismersz-e olyan alakzatot, amelyben a tükrözési pont
és tengely „egybeesne" ? ,-
18. Miska az öccsének 3-mal több szem cukrot adott; úgy 
tekintette, hogy 7 szem cukorka el van osztva. Hány 
szem jutott egyik-másiknak ?
19. Tréfás: Egy farönköt méteres darabokba vágnak 
szét. Egy darab levágása másfél percbe telik. Hány percre 
van szükség egy 5 méteres farönk feldarabolására ?
20. Mi hz: „Négy lábról indul, kétlábra fordul, három 
lábra szorul !“

Tündérek és mesehősök integetnek: a jövő tanév talán könnyebb lesz.
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10. Oldd meg:
a. ) 25x+l=3x-4;
b. ) 3x-l l=7x+5;
c. ) 3y-7=2(y+l).

11. Adott az ABC egyenlő szárú háromszög, amelyben 
ABsAC. A B pontban a BC alapra emelt merőleges és az 
A pontban az AC oldalra emelt merőleges az M pontban 
metszi egymást, u gyanakkor az A pontban az AB 
oldalra, valamint a C pontban a BC alapra emelt 
merő legesek metszéspontja az N pont. Bizonyítsd be, 
hogy MBsNC.
12. Keress közös tényezőt az alábbi kifejezésekben:

a.) 2a+4b+8c; b.) x3 4 5 6 7 8 * 10+2x2-3x; c.) 3x2-6xy+3y2
13. Hány olyan keN  szám van, amelyre teljesül az alábbi 
feltétel ?
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