(ÖTÖDIKESEKNEK)
Összeállította: Bán Miklós és Váradi József
A |a n lo s
A füzet elsősorban ötödikeseknek szól.
Hasznos eszköznek készült a matematika tanárok
számára a tananyag követésében és a szülők
részére
is
a
tanuló
előrehaladásának
ellenőrzésében. A kézirat teljes anyaga lefedi az
általános
iskola
matematika
tanításának
követelményeit.
Alaposabb elemzésre kitűnik, hogy a szerző
csoport törekvése nemcsak a tananyag teljes
átfutását célozza, hanem hasznos segédeszköz
megalkotását is. A szerzők olyan feladatokat és
gyakorlatokat válogattak össze, melyekkel a ta
nulók a tananyag elsajátítása mellett az ismeretek
elmélyülésének és kiszélesítésének útját is
észrevétlen megjárják.
Figyelemreméltónak tartom a szórakoztató
feladatok és gyakorlatok bátor beiktatását. A
játékos szerkezet sehol nem veszélyezteti a
tudományos komolyságot.

dr. Virág Imre

PROSERVED CATHEDRA
S e p sisz e n tg y ö r g y , 1 9 9 6 .
\

Parancsolatoh
(avagy ufasífásoh a mindenhori
használatra)

1. Nincs szebb időtöltés, mint egy fejtörőn, feladványon töpren
>
2. „Használat előtt a fejjel együtt felrázandó “
3. Minden matematika feladathoz türelem, papír és ceruza is
javallott.
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, oktató
tanárod útbaigazít. A matematika feladatok vagy gyakorlatok aláren
delő összetett mondatok, melyek főmondata kijelentő értelmű, a mel
lékmondat pedig felszólítást vagy óhajtást fejez ki.
7. Az eredményeket ellenőrizni szokták. Soha ne dicsekedj ered
ményeiddel. Lehet,társad az általad megoldott feladatokat mindig könynyűnek tartja.
8. Segítséget (tanártól-szükíktől-baráttól) csak akkor kérj, ha már
többféleképp, sikertelenül próbálkoztál. „Ezt nem tanultuk; nem
vagyunk itt...“- fölösleges időtöltés, valamikor tanuljátok, és mindig ott
vagytok
9. Neked azért nem írtam különféle üdvözleteket, mert nem
tudom a neved, különben enélkül is csak a tied a fuzet, a munka és a
siker öröme.
10. Miután feladatsoraink sorrendje esetlegesen sem kötelező,
munka után „sötét, hűvös, száraz hélyen K ÉZA LA TT tartandó“.
geni.

Úgy szeretőén, hogy u együtt töhött idő igazán hasznodra legyea. Mankódhoz erős akaratra
és kftartésra Iesz szikséged

1. Egy osztályban 28 fiú és 8 lány 4-es csoportokba
szerveződik. Hány csoportot képeznek, ha egy csoportban
sem lehetnek vegyesen fiúk és lányok?
2. Helyeseké az alábbi egyenlőségek? A helyteleneket
pótold ki.

12. Vannak-e a 600 és 700 közötti, tízesével vett számok
között olyanok, amelyek 4-el való osztási maradéka
megegyező?
13. Ha 3 kg alma és 5 kg szilva 53 pénzbe került, de 3 kg
alma és 7 kg szilva 67 pénzbe került, akkor hány pénzbe
kerül 1 kg alma?
14. Marika a postahivatalba 250 forinttal megy. 18
forintra nyomtatványt vesz, kifizeti a telefonszámlát. Ami
pénze maradt és a nagynéni által küldött 350 forintot,
összesen 400 forintot hazavisz. Hány forintos volt
Marikáék telefonszámlája?

3. Adottak 1000 és 500. Határozd meg az összegük és a
különbségük hányadosát.
4. Határozd meg a-t az alábbi egyenlőségekben:

5. Gondoltam egy számot, elosztottam 72-vel és 36Krt
kaptam,de megmaradt 2. Melyik számra gondoltam?
6. Egy gazdasági udvaron 3760 tyúk és ötször kevesebb
pulyka van. Hány szárnyas van összesen az udvarban?
7. Ha egy könyvet kinyitva, a két oldalszámot összeadva
175^St kapok, hányas oldalakra nyitottam ki a könyvet?
8. Az alábbi műveletsorba tégy zárójeleket úgy, hogy
eredményül 0-t vagy 16-ot kapj:

15. Van-e több megoldása?
16. Mondd el a 7-es szorzótáblát!
17. Homlokráncoló: Egy sakktáblán hány sötét és hány
világos mező van? A játéktéren hány derékszögű szöglet
van?
18. Töltsd ki a mellékelt ábrát különböző, legfennebb
kétjegyű számokkal úgy, hogy összegük a nagy körön ne
legyen több 25-nél, de a háromszögön se haladja meg a
40^t. A teljes összeg lehet-e 100-nál több?

9. írd csökkenő sorrendbe azt a négy számot, amely
teljesíti:
a) az első a másodiknál ötször kisebb;
b) a második a harmadiknak 15-szöröse;
c) a harmadik a negyediknek egynegyede;
d) a negyedik 1028-nak 16Kxia.
10. Egy vonát 27 vagonban, egy másik pedig 20
vagonban szállít lisztet. Az első vont 115500 kg-mal
szállít többet a másodiknál. Hány tonnát szállítanak
összesen?
11. Helyettesítsd a betűket számjegyekkel:
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19. Nem teljesen tréfadolog: Egy tó felszínén tavirózsák
vannak. Naponta egy növényből kettő lesz. Ha tíz nap

alatt befedik a tó felszínét, hányadik nap fedték be a fél
felszínt?

Jé pihenést!

1. Ha a csillagokat különböző
helyettesíted, van-e több megoldás?

számjegyekkel

Megszorzom kettővel, az eredményt az elsőhöz adom. Az
így kapott három számot összeadva 550-nél nagyobt) 600nál kisebb számot kapok. A gondolt számnak a jegyei a
számsorban egymás mellett helyezkednek el. Melyik
számra gondoltam?
12. Végezd el a kijelölt műveleteket:

2. Egy 3 km ^s útszakasz fásításához 603 darab
jegenyecsemetét hoznak. Ha az útszakasz mindkét
oldalán 10 nmenként ültetnek csemetéket, el tudják-e
végezni a fásítást?
3. Végezd el a kijelölt műveleteket:
4. Egy 64 cm hosszú és 48 cm széles vászonból szalag
csíkokat hasítunk. Ha egy csík 8 cm széles , hogy lehet:
minél több csíkot hasitok,es milyen hosszúak lesznek?
5. Hány darab 1 cm oldalú négyzettel fedhető Ie egy 7 cm
hosszú és 4 cm széles téglalap?
6. Egy téglalap hossza 8 m. Mekkora a területe, ha a
szélessége 2 m-rel kevesebb? Hátha 2-szer kevesebb?
7. Egy négyzet alakú iskolaudvar kerülete 160 m.
Mekkora a területe?
8. Egy 12 m hosszú és 1,5 m széles asztalnál 0,5 m-ként
helyeznek el egy terítéket, melyhez gyertyatartó illik.
Elég lesz^ 50 darab gyertyatartó?
9. Végezd el a kijelölt műveleteteket:
10. Homlokráncoló: Egy 20 m hosszú és széles parkban
2 m széles sétányt fednek Ie betenlapokh*f-Egy betonlap
50 cm hosszú és 50 cm széles. Hány betonlapra van
szükség, ha a park egyik sarkától 10-10 m-re indul a
sétánykövezés?
11. Gondoltam egy számot, nem több száznál.

13. Egy munkacsoport első héten 1310 kg árút állított elő.
Második héten 491 kg-mal kevesebbet, mint első héten. A
harmadik héten 99 kg-mal többet, mint első héten. A
negyedik héten feleannyit, mint a második és harmadik
héten összesen.
Mennyi a munkacsoport havi
teljesítménye?
14. Egy könyv lapjainak megszámozásához 1395
számjegyet használtak fel. Hány oldalas a könyv?
15. írd Ie minél többféleképp:
a) 76-ot; b) XXIV-et;
c) negyvenhatot!
16. Mondd el a 8-as szorzótáblát!
17. Tekints egy^gy 3, 4 majd egy 5 cm élű kocká^melyet
fehérre festesz.
1) Legkevesebb hány vágással lehet 1 cm oldalélű
kockákra szelni?
2) Hánykockátkapsz?
3) Hány kockának lesz:
a) négy; b) három; c) kettő; d) egy; e) egyszem-festett
oldala?
18. Pontosan: Egy szám pontosan annyival kisebb 258nál,mintamennyivel nagyobb 124-nél. Melyik ez a szám?

A hétvégével ht van a téli időszámítás^!

1. Egészítsd ki az alábbi táblázatot:
.0 + 10 0 + 9 0 + 8 0 + 7 0 + 6 . . .
1 + 9 1 + 8 1 + 7 1 + 6 1 + 5 ...

.

5. Végezd el:
6. Helyettesítsd megfelelően:

2. Határozd meg az első 5 páros, majd az első 5 páratlan
szám összegét.
3. Mennyi az egyjegyű természetes számok szorzata? Hát
összege?
4. Határozd meg a következő összegeket:
a) 1+2 + 3 + ...+ 17 + 18+19:
b) l+ 2 + 3 + ...+ 20 + 21 +22;

7. Két csoport számot kevertem össze, válogasd szét őket
és állapítsd meg, hogy milyen növekedési szabálynak
tesznek eleget:
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fér el a nézőterén , ha a 15-ik sorban összesen 50 ember
ülhet?
13. Ha 6 ládába,8-8 kartondobozba egyenként 4-4 csomag
kekszet tesznek, egy csomag keksz tömege
250 g, akkor hány kg a 6 láda tartalmának tömege?
14. Mennyi a száz felének a kétszerese? Hát a fele?
15. Mondd el a hatos szorzótáblát!
16. Egy gyermeklap ára 12,50 márka. Mennyibe kerül
egy éves előfizetés erre a hetilapra?
17. Pontosan: Ki le h e ti fizetni 88 fontot csak 3-nál több
5 fontos és 5-nél több 3 fontos pénzérme segítségével?
Vajon hányféleképpen lehetséges?
18. Melyik szám van éppen a 100 és a 126 között?

8. Számítsd ki az első 100 természetes szám összegét.
9. Képezd a legnagyobb és legkisebb c (a + b) alakú
szám különbségét, ha a = 236; b = 119 és c olyan
kétjegyű természetes szám, melynek tízese 5.
10. Három testvér közül a középső 11 éves, a legnagyobb
5-ször olyan idős mint a legkisebb. A három testvér
együttes életkora l-el kevesebb mint amennyi idős lesz a
legnagyobb akkor, ha 2-szer olyan idős lesz mint jelenleg.
Hány éves mindegyik?
11. Bontsd fel a következő zárójeleket:
12. Egy színház nézőterén 30 sor van. Minden sorban
kettővel többen férnek el, mint az előzőben. Hány ember

Gratulálok, ehrégezted az e heti “adagot”! 1

1. Egy rövidáru üzletben 3 doboz gombot és 3 tekercs
gumiszalagot adnak el. Egy dobozban 264 darab gomb
van egyenként 3,35 krajcárért. Egy tekercsen 128 m
szalag van, méterenként 6,65 krajcárért. Hány krajcárt
forgalmazott a rövidáru üzlet?
2. Számítsd ki

10. Határozd meg a következő összegeket:

11. Számítsd ki:

3. Három szám összege 1300. A második az első
kétszerese és 300-al kevesebb a harmadiknál. Melyik ez a
három szám?
4. Számítsd ki:

12. Számítsdki
13. Felhasználva az
alakú kifejezést (felbontást), írd Ie születési évedet,
testvéreid, szüleid születési évét, ezek összegét is fejezd ki
hasonlóképpen.
14. Egy ló és egy szarvasmarha 34 kg szénát eszik egy
nap. Mennyi a heti fogyasztásuk külön - külön, ha a
ló
2 kg-mal többet eszik naponta, mint a tehén.
15. Kél szám összege 1200, különbsége 300. Melyik ez a
két szám?
16. Egy 15 m-es csövet úgy vágnak kétfelé, hogy az
egyik darab a másik négyszerese legyen. Milyen hosszúak
a dárabok?
17. Pontosan: Két munkás 2200 gyöngyszemért
dolgozott, az első 3, a második 8 napol. Hogyan
osztoztak?
18. a) Alakítsd át kettős számrendszerbe a következő
tízes számrendszerbeli számokat:

hatványokat.
5. Vond össze:
6. Számítsd ki:
7. Határozd meg a legkisebb:
a) egyjegyű; bjkétjegyű; cjháromjegyű; djnégyjegyű;
r) otjegvű természetes számot, amelyben nem ismét
lődnek számjegyek.
8. Számítsd ki.

9. Végezd el a következő műveleteket:
b)Alakilsd át tízes számrendszerbe a következő kettős
számrendszerbeli számokat:

Ai utadat kövesd, ne a fecsegőket!(Dante)
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27 + 14 + 21 - 3 2 + 11 - 15 + 9 - 3 4
összeget számítsd ki a kettes számrendszerben felírva, és
ellenőrizd az eredményt visszaalakítással!
7. Emelj ki közös tényezőt:

1. Az alábbi ábrákon a szabad négyzetekbe olyan
számokat írhatsz, melyek által sorban is,oszlopban is az
összeg 10. (A számok ismétlődése megengedett).

. 8. Két szám összege 87, az egyik a másiknál 3-mal
kisebb. Melyik ez a két szám?
9. Számítsd ki:
10. Milyen számjegyben végződik:
11. Hányasban végződik:
12. Végezd el:
13. Számítsd ki
14. Homlokráncoló:Lehetségese, hogy a
2 kifejezésbe zárójeleket írva a következő számok
{2; 5; 11; 17} valamelyikét kapd eredményül?
15. Hányasban végződik:
16. Nem teljesen tréfa: Egy különös városban a
telefonszámok hatjegyűek, mind kisebbek mint 200000;
nincsenek bennük ismétlődő számjegyek; a jegyek
összege legfennebb 15; bármely telefonszám vagy l-ben
vagy 4-benvégződik. írd Ie az összes telefonszámokat.
Hány telefon van ebben a városban?
17. Pontosan: Két testvér életkorának összege 16 év.
Amikor ez megkétszereződik, akkor a fiatalabb életkora
annyi lesz, mint az idősebb testvéré most. Hány évesek a
testvérek möst?
18. Mondd el a 4-es szorzótáblát!
19. Menqyi lehet 26 ötszörösének a fele?

2. Egy háziasszony gyümölcslekvár készítéséhez 484
frankért 88 kg gyümölcsöt vásárolt. A lekvár
eUcészítéséhez 3 rész körte és 5 rész barack szükséges.
Mennyibe került a körte és a barack, ha a körte ára
kétszerese a barackénak? Hány kg körtét és hány kg
barackot vásárolt?
3. Hasonlítsd össze
4. Adott x természetes számok esetén határozd meg a
következő párok közül a nagyobbat (tárgyalás):

5. írd fel az összes egy-, kettő-, három-, négyjegyű 2^ s
számrendszerbeli számokat.
6. A tízes számrendszerben megadott
Vw ■rapfUwpwádé!

1. írd fel többféleképpen : tizenhárom; hetvenöt;
száznégy;
kilencszáznyolcvannégy;
ezerkilencszáz
kilencvenöt számokat.
2. Számítsd ki
4 • 3 - 5. Tegyél ugyanezen számok közé más műveleti
jeleket!
3. Ha valamilyen szövet ára 200 rupia, először 3 m-t,
majd 2 m-t vásárolunk , hány rupiát fizetünk? Keress
szabályt a megoldásra!
4. Óvatosan: Mikor oszthatunk egy számot O-val?
5. Számítsd ki

6. Ha 13 kg cukor ára 117 lej volt, mennyibe került 7 kg
ugyanilyen minőségű cukor?
7. Két szám összege 125. 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
harmadikban. Hány kg áru van a ládákban külön - külön?
9. Oldd meg az N halmazán:
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17. Nem éppen tréfa: "Szemem négy, fülem négy,
körmöm pedig huszonnégy." Mi az? "Három feje,
kétannyi füle. Pontosan negyven körme." Mi az?
18. Egy 3x3-as bűvös négyzetbe csak egyjegyű számok
kerülhetnek és csak egyszer; sórosan, oszloposán és
átlósan számjegyeik összege 15. Ha sor vagy oszlopcsere
nem jelent különböző megoldást, találnál-e több ilyen
bűvös négyzetet?
(Megjegyzés: A sorok és oszlopok számának növelésével
megengedjük a többjegyű számokat is.)

4 x + l = 13
4x = 12.
10. Az a,b,c számok összege 900. Melyek ezek a számok,
ha b háromszor akkora, mint a és 25-tel kisebb mint c?
11. Két szám összege 10. Melyik ez a két szám, ha az
egyik 4^1 kisebb a másiknál?
12. Két szám összege 600 és különbsége 120. Melyik
ez a két szám?
13. Egy szám 9-szer nagyobb a másiknál. Számítsd ki
ezeket a számokat, ha összegük rendre 3250; 50; 420;
12340.
14. Igazak^ a következő állítások:

15. Legalább:
a) Melyik a legkisebb négyjegyű páratlan szám?
b) Melyik a legnagyobb háromjegyű páros szám?
c)
Ird fel azt a legnagyobb háromjegyű számot,
melynek számjegyei nem ismétlődnek, és kisebbek 9-nél!
16. Mondd el a 9-es szorzótáblát!
19. Mennyi lehet 36 hétszeresének a harmada?
KaIkMes béhréji kikapcsolódást!

1. Végezd el az 5-ös alapú számrendszerben:

8. l)Melyik a / a szám, amely 17-szer kisebb, mint 51?
2) Melyik az a szám, amely pontosan 47 és 73 között
van?
9. Számítsd ki
10. Egy 5 soros és 5 oszlopos bűvös négyzet bűvös
összege 64. Keresd meg a megfelelő számokat.
11. Számítsd ki.

2. Teljes négvzet-e a következő szám?
3. Készítsd el az első tíz természetes szám négyzet
táblázatát. Mit állapíthatsz meg a végződésekről?
4. Négy gyerek 165 centen osztozik. Az első kettőnek
adott pénz számtani középarányosát kapja a harmadik. A
másodiknál és harmadiknál levő összeg számtani
középarányosát kapja a negyedik-ami az elsőnél levő
összeg másfélszerese. Hány centet, kap minden gyerek
külön-külön?
5. Végeztfel a próbáját is:

12. Egy téglalap hossza kétszerese a szélességének. Ha a
hosszát a szélességével, szélességét a hosszával
növelném, akkor 175 m2-rel nagyobb területet kapnánék.
Határozd meg az eredeti téglalap méreteit.
13 Homlokráncoló:. Tegyél a számok közé műveletjeleket, úgy, hogy igaz legyen:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 99.
14. Két szám összege 1353. Ha az elsc számol
inegszorzom . l()-cl^ a második számot kapom. Melyek
ezek a számok?
15. Miben véeződik:

6. Legalább:
1) Melyik az a szám, amely 18-cal nagyobb, mint 26?
2)
Melyik az a szám, amely 17-tel kisebb, mint 51?
7. I) Melyik az a szám, amely pontosan 48 és 72 között
van? 2)Melyik a/. a szám, amely 18-szor nagyobb, mint
26?

16. Számítsd k i . inaid oróbáli általánosítani:

17. Van-c több lehetőség a csillagok pótlására?
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18. Mondd el az 5<ts szorzótáblát!
19. Mennyi lehet 21 ötszörösének hetede?

_________________ .Nem állítanám, ba nem merném hinni, hegy állíthatom, nem csak önerőből, hanem gyarUságom
örökösségéveP' {Rvsselfi

12. Homlokráncoló: Egy tanulónak három bélyeg
albuma van; az első albumban 280 bélyeggel több van,
mint a másodikban és a harmadikban együtt. A
másodikban háromszor annyi van, mint a harmadikban.
Megállapítja, hogy ha még lenne 16 bélyege az első
albumban, akkor ebben 3-szor annyi lenne, mint a másik
kettőben összesen. Hány bélyege van a tanulónak a három
albumban összesen?
13. Mi történik, ha:

1. Határozd meg azt a háromjegyű számot, mely a 7-es
alapú számrendszerben

, a hatos alapúban

alakú.
2. Adottak

Igazold, hogy
3. Számítsd ki

a) x 5 számot

-val helyettesíted;

b) x 2 számot

-val helyettesíted;

c ) x l0 számot
-val helyettesíted?
(Nő, csökken, hánnyal, hányszor?)
14. Adott

4. Számítsd ki

Határozd
meg
5. Határozd meg

számot, ha
és x, y, z

15. Oldd meg a következő természetes alapú egyenletet:

különböző

páratlan számok.
6. Határozd meg A és B halmazokat, ha

16. Igazak-e a következő kijelentések:
17. Nem teljesen tréfa: Brassó és Segesvár között a
távolság 200 km. Mindkét városból ugyanabban a
pillanatban elindul egy^gy mozdony 50 kiWh állandó
sebességgel, egymással szembe. Brassóból a mozdonnyal
együtt indul egy légy is 70 km/h sebességgel. Tekintettel
arra, hogy a légy sebessége nagyobb a mozdonyénál,
elhagyva a mozdonyt a vasútpálya felett szemberepül a
segesvári mozdonnyal, elérve azt, visszafordul a
brassóihoz, érintve azt, visszatér a segesvárihoz stb.
Addig repül közöttük, amíg a két mozdony
összetalálkozva, összelapítja. Hány km-t repült a légy?
18. Adottak

8. A 2x szám az x + 2 ^ s számrendszerből való. Tudva
azt, hogy a tízes számrendszerben ez a szám 19, határozd
meg a számrendszer alapját.
9. Határozd meg E = {0, 1, 2, 3, 4, 5} halmaz A és B
részhalmazait, ha

10. Határozd meg utolsó számjegyét:
11. Oldd meg a következő egyenleteket:

úgy,hogy elemeik teljesítik a
relációt. írd fel ezeket a halmazokat
elemeik felsorolásával.

Ai eddigi eredmény még nem ninp az elégedettségre!
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1. Ha testvéreimet egyszerre "mérik" 20 kg-ot "nyernek".
Öcsém 6 kg 400 g-al nehezebb húgomnál Külön-külön
nem mérhetők, Számítsd ki tömegüket.
2. Sorold fel a következő halmazok elemeit:

3. Adottak a következő halmazok:

Melyik halmaz része az A halmaz részhalmazai
halmazának?
4. Hány féleképpen írható a "mama" szó hangjainak
halmaza?
5. a)A mellékelt módon adott A, B, C halmazokból
alkosd meg a következőket:

8. Határozd meg A elemeit
esetén.
9. Határozd meg X elemeit, ha
Egyértelmű-e?
10. Az A halmaznak 17; a B halmaznak 10 eleme van.
a)
legfennebb hány eleme van az
A \ B halmazoknak? Hát legalább?
b)
Mi történik ha legalább 1, de legtöbb 5 közös
elemük van?
c)
Ha az A és B halmazoknak nincs közös elemük
(diszjunktak), változik-e valamely előbbi megállapítás?
11. Legyenek
A={x | "x a páros számok hatványainak végződése"};
B={x | "x a 4 és 6 számok hatványainak végződése"};
C={x | "x az 5 és 6 számok hatványainak végződése"}.
Sorold fel
elemeit.
12. írd másképp:
13. Adott

. Számítsd ki

-t.

14. Végezd el:
15. Legyenek
a) Létezik^ olyan x amelyre
’
b) Mefyik x-re lesz
kételemes? Hát egyelemes?
16. Mondd el a 3 -as szorzótáblát!
17. Homlokráncoló: Egy börtönben van 37 cella, minden
cellában egy rab. A börtönőr játékos kedvében van.
Végigjárja a börtöncellákat és minden ajtót kinyit. Aztán
végigjárja kettesével, majd hármasával és így tovább 37ével is. (Mindig elölről kezdi) A nyitott ajtókal bezárja, a
bezárt ajtókat kinyitja. A végén nyitva maradt ajtajú
cellákból a rabok hazamehetnek. Hányas zárkából
mehetnek el a rabok? Hány rab ment haza?
18. Nem mondanám, de... Helyettesítsd a betűket
számjegyekkel:
SEE + SEE + SEE +YES = EASY
SEND +MORE + GOLD =M ONEY
ADAM + AND + EVE + ON + A = RAFT
19. Mennyi 4 ötszörösének hatszorosa?

b) Milyen műveletet gondolsz az "és", majd a "vagy"
szavak helyére?
6. Igazak^ a következő kijelentések?

7. Adottak

Határozd meg

1Megérkezett u évharmodi dolgozatek ideje. Bizonyára nyit a műjégpátya

1. Oldd meg:

2. Pontosan: Kétféle csomagolású cukorkát vásároltam.
A 14 nagy és 6 kis csomagban összesen 432 szem
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cukorka van. 12 nagy és 8 kis csomagban összesen 416
szem cukorka lenne. Hány szem cukorka van a kis és a
nagy csomaghati külön-külön?
3. Mutasd meg, hogy
ha

Vannak-e közöttük egyenlő halmazok? Létezik-e
részhalmazviszony valamely kettő között? Hát diszjunkt
viszony? (Két halmazt diszjunktnak nevezünk, ha nincs
közös elemük.)
11. Két szám közül az első kétszer kisebb, mint a
második. Ha az elsőf kettővel szorzom és a másodikhoz
adom,680-at kapok. Melyik ez a két szám?
12. Végezd el a következő átalakításokat:

4. Egy könyves üzletben három tanuló vásárol. Az első
vesz 5 füzetet, 2 ceruzát, 3 könyvet és fizet 51,50 levát. A
második vesz 7 füzetet, 3 ceruzát, 2 könyvet és 1 levával
többet fizet. A harmadik három füzetért, 5 ceruzáért és 5
könyvért 63, 50 levát fizet. Ha mindhárman ugyanolyan
füzeteket, ceruzákat, könyveket vásárolna^ számítsd ki
az egyes árucikkek árát.
5. Oldd meg

13. Alakítsd át:

14. a) írd fel a következő tízes számrendszerbeli számok
számjegyeinek halmazát: 123736; 33004; 12435;
2222222; 321123; 90909; 797595.
b) írd fel az összes kettes számrendszeri számok
számjegyeinek halmazát.
15. Homlokráncoló: Hány kg eper és hány láda tesz
eleget a következő feltételeknek: Ha minden ládába 6 kg
epret raksz; 20 láda üresen marad és egybe csak 2 kg jut,b*.
viszont minden ládába 5 kg epret teszel, 180 kg kimarad.
16. Lehet-e A = B, ha
A = {2, 7, x, y} és B = {5, 6, a, b}?
\
17 Nem csak tréfa: Három lókötő úgy osztozott a
zsákmányon, hogy a vezér kapta a felét és még két lovat,
a mester kapta a maradék felét és még két lovat, a segéd
kapta a maradék felét és még két lovat, s így gazdátlanul
maradt egy ló. Ha megmondod, hogy hány ló felétt
osztoztak, akkor ezt a lovat elkötheted.
18.Adottak a 4, 5, 6 számjegyek.
-Hány különböző szám írható fel a segítségükkel?
-Mi történik, ha a felírásban egy (kettő vagy három) 0
számjegyet is használsz?
19 Próbáld elvégezni átalkítás néUcül:

6. Adottak

Számítsd ki
7. Egy élelmiszerüzletben hatszor annyi cukor van, mint
egy másikban. Ha az elsőből eladnak 2000 kg cukrot és a
másikba hoznak 520 kg cukrot a gyárból, akkor a két
üzletben ugyanannyi cukor lesz. Számítsd k i; hány kg
cukor volt eredetileg az üzletekben.
halmázok
8. Sorold fel
elemeit, ha

9. Számítsd ki

10. Sorold fel a következő halmazok elemeit:

Renéiem, ie n Nehezedtek Nieg túlságosan a (eladatok! Bizonyára nem hagyodyabba/

5. Két dobozban összesen 820 darab ceruza van. Ha az
első dobozból 41 ceruzát átteszel a másodikba, akkor az
elsőben háromszor annyi ceruza lesz, mint a másodikban.
Hány ceruza volt a dobozokban külön-külön?
6. Négy egymás utáni szám összege 486. Melyek ezek a
számok?
7. Öt egymás utáni természetes szám összege 125.
Melyek ezek a számok?
8. Van-e olyan A és B halmaz, melyre

1. Legyen
Határozd
meg A = {a; b) és B = {c; d} halmazok elemeit.
2. Ha 68 tanuló közül mindenki vagy 6 vagy 10 éves,
akkor életkoruk összege 552 év. Hány tanuló lehet a
különböző életkornak között?
3. Egy toll, egy könyv és egy játékmackó ára összesen 63
schilling. A toll 5 schillinggel olcsóbb a könyvnél. A toll
és a könyv együtt 7 schillinggel drágább, mint a mackó.
Mennyi az áruk külön-külön?
4. Hány eleme van A - nak és B-nek, ha A \ B-nek
eleme van?

9. Ekvivalensek-e a következő egyenletek?
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\

2x - 5 = 17 és 3x - 4 = 2x + 7
10. Határozd meg
egyenlet megoldás
halmazát, behelyettesítéssel, ha
lehet.
11. Két raktárban összesen 3560 t búza 4yan. Ha az
egyikből 920 tonnát a másikba szállítanak, akkor az
elsőben 6 0t-val lesz több mint a másodikban. Mennyi
búza van a raktárakban?
12. Négy egymás utáni természetes szám összege 1206.
Melyek ezek a számok?
13. Oldd meg a
egyenletet, ha x s { 10,
11, 12, 13)halmaz. eleme.
14. Keress összefüggést a* következő
számsor
jellemzésére: { 1; 4; 7;
15. Pontosan: Az A és B halmaz teljesíti a következő
feltételeket:

16. Adott
a) Határozd meg
b) Határozd meg
c) Határozd meg
halmazok
elemeit.
17. Adott A = {234; 499} és B = {1099; 21; 0}. Sorold
fel a C = {x | x 6 N; x = a : b, a e B; b s A}
halmaz elemeit.
18. Homlokráncoló:
a) írd fel a következő halmazok elemeit:

b) Van-e tényleges részhalmaz viszony közöttük?
c) Legyen
. Hasonlítsd össze
minden halmaz művelet segítségével a fenti halmazokat.
19. Mennyi 7 nyolcszorosának hússzorosa?

Határozd meg A és B halmazokat.

MmiHirtod leveled Mikolósook.

1. írd kevesebb tag segítségével (vond össze):
a) Határozd meg ezen halmazok különbségeit.
b) Végezd el a következő műveleteket:

9. Igazold, hogy
W = 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 1118 + 1120 +561 teljes
négyzet.
10. Legyen A = {1, 2} és B = {3, 4, 5}. írd fel: A x B; B
x A; A x A; BxB szorzatokat. írd fel az A és B összes
részhalmazainak halmazát is.
11. Egy dolgozó 750 rubelt 5, 10 és 25 rubelesekben
kapott. Ha 5 rubelt kétszer többet kapott, mint 10
rubelest, és ötször többet, mint 25 rubelest, határozd megj
hány darabot kapott az egyes pénznemekből?
12. Oldd meg a természetes számok halmazán:

2. Ha adott x = 4 és y + z = 15, számítsd ki a következő
kifejezések számértékét:

3. Négy tanuló úgy vásárolt közös pénzen egy tárgyat
hogy az alábbi kijelentések teljesülnek:
a) "Az első 613 lejt vagy 616 lejt vagy 631 lejt adott"
b) "A második 621 lejt vagy 631 lejt adott"
c) "A harmadik nem 613 lejt adott".
d) "A negyedik 621 lejt adott."
Hány lejt adtak egyenként?
4. Az X és Y halmazokra egyidőben teljesül:

13. Az alábbi halmazban felsorolt elemeket add meg
tulajdonságaikkal: ^

Határozd meg ezeket a halmazokat.
5. Két szám összege 2618^egyik a másiknak tízszerese.
Melyik az a két szám ?
6. Egy fajállat naponta 850 g-mal gyarapszik. 5 hónapos
korában 129 kg-os. Egy évet és két hónapot tervezik
hizlalni. Hány k g o s lesz?
7. Határozd meg :

14. Homlokráncoló: Igazold:
a) "Két páratlan szám összege páros."
b) "Két páratlan szám szorzata páratlan."
c) "Két páratlan szám összege felírható
alakban."

8. Adottak:
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22 k

15. Pontosan:

írd fel azokat az

kocsin ugyanakkora tömeg legyen? Van-e több
megoldás? (A tartályokból nem lehet töltögetni).
1 8 . Melyiknagyobb 2333 és 3222 számokközül?
19. Nem teljesen tréfadolog: Hány elemesek a
következő halmazok?
a) {,,A hárommal osztható természetes szántok”}
b ) {,,zold autóka parkolóban”)
c) { „páros szántok” }
d) { „a legjobb műlesiklók”}
Jól értelmezett halmazokat adtam meg?

xyszámokat.

melyekben
felírás

16. Lehetségese

a,
esetén?
17. Nem mondanám, de... Egy raktárból 21
ugyanolyan nagyságú olajtartályt kell elszállítani 3
gépkocsin. A tartályok közül 7 tele, 7 félig van és 7
üres. Hogy raknád fel a tartályokat, hogy mindhárom

Remélem.a Mikulás *egörveadetl a feladatmegoldó füzetednek!

8. Vizsgáld meg x e N \ {0; 1; 2; 3} esetén
és x - 3 <0 kifejezéseket.
9. Gondoltam egy számot, hozzáadtam 3-at, a kapott
számot megszoroztam 4-gyel és az eredményt 5-tel
osztottam. Ugyanazt a számot kaptam, mint amelyre
gondoltam. Melyik ez a szám?
10. Számítsd ki a hetes alapú számrendszerben:

1. Számítsd ki

számok, amelyeket a + b -ve
2. Melyek azok az
osztva hányadosul 4-et kapsz?
3. Határozd meg azokat az x, y, z eN számokat,
melyekre x2 + y2 + z2 = 3 4 .
4. Végezd el

11. írd fel a mai dátumot csak római számokkal.

5. Bontsd fel a zárójeleket:

12. Készítsd el a 8-as alapú számrendszer összeadási
és szorzótábláját.
13. Indokold meg a tízes alapú számrendszeren kívül
valamely
más
számrendszer
használatának
jogosságát.
14Pontosan: írd fel m<4,
esetén
alakú Fermat számokat. Alakítsd át a kettes alapú
számrendszerbe.
15. Homlokráncoló: Fejtsd meg az alábbi táviratot
tízes számrendszeri számjegyekkel helyettesítve a
betűket: SEND + MORE = MONEY

6. Adottak

A = {1; 2; 3>; B = {3; 4; 5; 6};
C = {2; 3 , 4}; D = {3; 4);halmazok.
a) Állapíts' meg igaz és hamis kijelentéseket a
halmazok elemeinek hozzátartozását és a halmazok
bennfoglalását illetően.
b) írd fel a következő halmazok elemeit:
7. Oldd meg

K

lö.Egészítsd ki
17. Végezd el 24 • 32; 45 • 10; 130 • 100; 186 • 2;
186 • 21; 102 - 201.
18. Keresd meg a 18-nál 6-szor kisebb számot.
19. Mondd el a 1 I^ s szorzótáblát!

eseten:

szivem teNe ekreat és magasztos, mert aaayira valós, miot ameaayire aem. {Rabm t Dram arib

1. írd fel 1986 és 1990 tízes számrendszeri számokat
a kettő hatványainak összegeként
2. írd Ie az A={2; 3; 4)halmaz összes részhalma
zainak halmazát.
3. Igazak-e

4.Három csoport munkás kiásott egy sáncot. A
második csoport kétszer kevesebbet dolgozott mint az
első. A harmadik csoport 370 m-rel többet ásott ki,
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mint az első kettő együtt. Megállapítják, hogy a
harmadik csoport háromszor annyit ásott ki, mint az
első kettő összesen s még 10 m-t. Milyen hosszú a
sánc?
5.Vond össze:

11. Oldd meg
l esetén: 8x + 2 = 11; x - 1 = 7;
2x + 1 = 7x - 9; x - 3 = 2x - 9.
12. Számítsd ki :
•

13. Keresd
számiegvét:

meg

a

következő

számok

utolsó

6. Oldd meg a következő egyenleteket:
14. Az a természetes szám esetén milyen
számjegyben végződik az a2 és 2 a2 ?
15. Pontoson: Apa és fia együttesen 48 évesek. Az
apa háromszor annyi idős mint a fia. Hány évesek
külön-külön ? Hány év múlva lesz az apa kétszer
annyi idős mint a fia?
7. Szerkessz egy 4 soros és 4 oszlopos bűvös
négyzetet, ha a bűvös összeg 34. (Nem állítható elő

16. Ha
hányasban végződik
17. Hányasban végződik:

csak egyjegyű számokból!)
8. Három zsákban összesen 100 kg búza van. A
második zsákban másfélszer több van mint az
elsőben. A harmadikban annyi van, mint a másik
kettőben együtt. Hány kg búza van a zsákokban
külön-külön?
9. Homlokráncoló: Hogy tudnál a folyóról pontosan
6 1 vizet hozni, ha csak két edényed van, egy 4 I^s és
eev 9 l-es?

végződése 2, akkor vajor

?

18. Nem teljesen tréfadolog: Egy postakocsi naponta
24 mérföldet tesz meg. A másnap utána induló
postakocsi első nap egy, második nap 2, harmadik 4,
negyedik nap 8 és így tovább mérföldeket tesz. Mikor
éri be, esetleg hagyja el a második postakocsi az
elsőt?
19. Pontosan: Öcséddel karácsonyi köszöntőbe
mentek, egy^gy almát és egy-egy diót kaptok, de
kézbe nem vehetitek és mégis haza viszitek. Hogyan
lehetséges?

10. Adott három szám. A második és az első
különbsége ugyanannyi, mint a harmadik és a
második különbsége. Határozd meg a három szám
összegét, ha a második 245.

Mától bqakataa az öröarákbaa gazdag és p ia rtá ó , nagy-nagy téli VAKÁQÓT!
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Az

új

esztendő

első

ta n ítá si

n ap ján

jó

egészség et

és

e re d m é n y e k b e n ' gazdag

tevékenységet kívánok!

1. Öt egymásután következő természetes szám
összege 415. Melyek ezek?
2. Hány 2-ben végződő kétjegyű szám van?
3. Ha egy tömbházban 42 lakrész van (2 szobásak és
4 szobásak), összesen 140 szoba, hány kétszobás és
hány négyszobás lakrész van?
4. Számítsd ki:

11. írd fel a természetes számokat 1 és 50 között
lehetőleg több művelet felhasználásával. Lehet^
számjegyek ismétlése nélkül?
12. Adottak
és
Határozd meg A \ B és B \ A
valamint
hhlmazokat.

5. Homlokráncoló: Egy udvaron élő tyúkoknak és
bárányoknak összesen 650 feje és 2260 lába van.
Hány tyúk és hány bárány van az udvarban?
6. Oldd meg x, y < 10 (x,y eN ) esetén :
a) 5x - 2y + 2 = 3;
b) 5x - 3y + 3 = 10;
c)4x - 5y + 9 = 9.
7. Két természetes szám összege 240. Ha a nagyobbat
elosztom a kisebbel^ akkor a hányados 4, a maradék
20. Melyik az a két szám?
8. Egy gyermekcsoport 4700 drahmát gyűjtött ,
összesen 170 darab bankjegyet (a bankjegyek 5, 10,
25, 50, 100 drahma névértékűek). Hány darab van az
egyes bankjegyekből, ha az 5-ösök és 10^sek együttes
száma 20-al több a 25-ösök, 50^sek és 100-asok
együttes számánál, de 5-tel kevesebb 50 drahmás van,
mint 25Ais és 5-tel több 50^s, mint 100-as?
9. Adott

14. Nem teljesen tréfadolog: Egy délután egy
ligetben 86-on vannak. 27^n csak sétálnak, 32^n
labdáznak, 32-en zenélnek, 41-en pedig atlétizálnak.
Egy sétáló megállapítja, hogy 27 labdázó atlétizált és
zenélt is. Egy másik úgy találja, hogy 25 zenész
labdázott és atlétizált is. 32 atléta viszont labdázott és
zenélt - mondja egy másik sétáló. Hány ember
vehetett részt mindhárom csoportban, ha a közös
csoportokban 5-nél többen, de 14-nél kevesebben
vannak, és 18-an nem atlétizáltak, 27-nem zenéltek
és 27-en nem labdáztak?
15. Nem mondanám, de... Készíts egy karton dobó
kockát.
Pontozd meg a lapjait úgy, hogy
szembenfekvő lapjain a pontok összege 7 legyen. Ha
kifestenéd, hány különböző színű lapja lenne? Hát ha
két szembenfekvő lapját egyszínűre festenéd, hány
szín kellene? Hányféleképp festhetnéd háromszínűre?
16. Mikor teljesül

Határozd meg
t
halmazokat elemeik felsorolásával.
10. Hasonlítsd össze a következő számokat:4710 ;
3214; 25». Melyik a legnagyobb? írd át ennek a
számrendszerébe a többit is. Melyik a legkisebb? írd
át ennek a számrendszerébe a többit is.

17. Emelj ki közös szorzótényezőt: 182 - 162.
18. Oldd meg x, y < 15 esetén
a) x + 3y - 4 = 5; b) 5x + 5y = 30;
c) 5x - 4 y -3 = 6 természetes egyenleteket.

Mnnka után megérdemeft a pihenés

5. Adottak a következő számok; a = mnp,

1. Számítsd ki

b =

npq,
c = pqm. Határozd meg abc;
c(a + b) szorzatokat.
6. Bontsd szorzótényezőkre: 402 + 4 0 + 4 .
7. írd fel 18, 24, 30, 12 természetes osztóinak
halmazát.
8. Többszörösei 2-nek a következő számoké
38, 4001, 30200, 41114, 9978, 99, 1001, 387,
1400032, 16.
^
9. Vizsgáld meg a következő ítéletek logikai értékét:
a ) " 2 osztja 27^t";
b ) " 2 osztója 418-nak";

Lehet^ rövidebben eredményhezjutni?
2 . Han! = 1 - 2 -3 -4 -... n és •
A = l ! + 2 ! + 3 ! +...+ 99!,t
állapítsd meg A utolsó szánjegyét.
3. Melyek azok a kétjegyű számok, melyeket a
számjegyeik különbségével osztva, hányadosul 21^t
kapunk?
4. Négyzet számok-e: 289; 441; 10201; 900 399?
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c ) " 12 osztja 96Krt";
d) "28 többszöröse 2-nek";
e) "1002 többszöröse 3-nak"; f) "201 osztható 3-mal";
g) "398 osztható 3-mal";
h) "1989 osztható 2-vel és 3-mal".
10. Melyik az a kétjegyű szám ,m elyet fordított

15. írd fel törzsszorzat alakban 312312 - 297297
kifejezést.
Bontsd törzstényezőkre a 162162
számot.
16. Homlokráncoló: Hány négyjegyű számot írhatsz
fel csak 0, 1, 2, 3 számjegyeket használva? Hány
négyjegyű számban ismétlődnek a fenti jegyek
egyszer, kétszer, háromszor, négyszer?
17. Két szám összege 19. Ha az egyiket 5- ször, a
másikat 3-szor veszem ,84-nél kisebb számot kapok.
V an^ több ilyen számpár?
18. Nem mondanám, de... Valaki 5 ismerősét hívja
úgy találkozóra, hogy egy nap csak kettőt tucPfogadni.
Hány nap szükséges, hogy mindenki mindenkivel
találkozzon az ő fogadásain?

sorrendbe vett társával szorozva
alakú számot
ad?
11. Egy szám a másik kétszerese, összegük 360,
különbségük 120. Melyik az a két szám?
12. V a n ^ közös tényező a következő összegben:
237 +182 - 364? Emeld ki! Bontsd szorzótényezőre!
13. Tekintsd a 12 és 18 osztóinak halmazát. Határozd
meg egyesített-, keresztmetszet- és különbség
halmazaikat.
14. Egy szám a másik ötszöröse, különbségük 488.
Melyik az a két szám?
Fwgahnas ótoa ae szánkózz!

1. Melyek azok a számok, melyeket 7-tel osztva a
hányados és a maradék álkndó?

12. Keresd meg a 8-ast nem tartalmazó , legnagyobb
négyjegyű számot, amely 2 többszöröse.

2. Határozd meg azokat a
számokat, melyek 3
és 5 többszörösei.
3. Igazold, hogy két egymásutáni számnak nincs
valódi közös osztója.
4. Vannak^ olyan számok, melyeket 9-cel osztva a
maradék a hányados kétszerese?

13. Adottak

a) Határozd meg P.f, R-t és számtani
középarányosukat.
b) Menny/ a l.n.k.o.-juk és l.k.k.t -ük?
c) Keresd meg
halmazok elemeit ( ahol
a P szám
összes osztóinak halmazátjelöli).
d) Keresd meg azt a számot, mellyel P-t és R-t
elosztva ugyanazt a maradékot kapod.
14. Hány osztója van l44-nek?
15. Nem minden 5-tel osztható szám osztható 2-vel.
Hány ilyen szám van?
16. Nem mondanám, de... Egy asztalon 9 egyfor
mának tűnő golyó közül az egyik könnyebb. Egy
kétkarú mérlegen 2 méréssel ki tudnánk-e választani
a könnyű golyót?
17. Minden szám oszthatód l-gyel és önmagával?
18. Fele sem tréfa: Hányjegyű szám lehet az első 10
egyjegyű szám l.k.k.t. -e?
19. Tudod-e a 12-es szorzótáblát? Mondd fel!

5. Keresd meg 5-tel és 9 c e l osztható
számokat.
Igazold, hogy két egymásutáni számnak nincs
páros osztója.

6.

7. írd fel a következő 4^1 osztható számokat:
Lehetségese, hogy x
egyértelmű legyen?

8.

Keresd meg a 3-mal és 25-tel osztható
számokat.
9. "Két törzsszám összege és különbsége valamint
szorzata nem rendelkezik közös osztoval .(p > 2)"
10. Homlokráncoló: Adottak a következő termé
szetes számok: a, 3a, 6a. IgadÉúd, hogy a három szám
összege 50 többszöröse, ha szorzatuk osztható a
három szám összegével.
11. _Keresd meg a 9-est nem tartalmazó , legnagyobb
négyjegyű számot, amely 3 többszöröse.

i Ai időjárásnak meglelelően öHözz!

E={38,45,60,36,40,195, 105, 122, 315, 420, 820}.
a) határozd meg E részhalmazait:
(ahol
a 2 többszörösének halmazátjelöli);
b) az a) eredményét felhasználva határozd meg
halmazokat.

1. Hány osztója van 1728-nak?
2. A

szám többszöröse-e 3-nak?

3. Keresd meg a

alakú 18-cal osztható

számokat.
4. Adott a következő halmaz:
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5. Helyettesítsd x-et a következő számokban úgy,
hogyoszthatók legyenek 6-tal:

9. "Ha x természetes szám, akkor x + 3x + 7x is
természetes többszöröse x-nek."
10. Osztható-e 6-tal az x + 24 összeg, ha x < 21?
11. Egy bizonyos összeget csak 10, 25, 100 epes
bankjegyekkel fizethetsz ki. Kifizettem volna csak 10
epesekkel? Hát csak 25 epesekkel? Hány epesekkel
lehet biztosan kifizetni a fenti összeget?
12. A kövétkező halmaz elemei lehetnek-e 10
többszörösei?'

6.

Az iskolai sportünnepélyre 573 tanulót 3-as, 4-es
5-ös, 6 o s, 7-es sorokba szándékoznak állítani.
Melyik a legjobb felállítás? (t.i. ne legyen olyán
tanulo,aki hiányos sorban áll).
7. "A néggyel osztható számok 2-vel is oszthatók."
Példa. Fordítva is igaz? Példa.
8. Ha a nyíl az osztóra mutat, akkor egészítsd ki az
ábrát:

13. Keresd meg
többszörösei.
14. Határozd meg az
alakú számokat, ha:
a) 2; b) 3; c) 5; d) 7; e) 11; f) 13; g) 17 számok
többszörösei.
15. Nem teljesen tréfadolog: Egy agár 49 ugrásnyi
hátrányban van egy róka mögött. Hány ugrás után éri
utol, ha ugyanannyi idő alatt az agár 6-ot ugrik, a
róka pedig 7-et, de az agát három ugrása
ugyanakkora, mint a róka 4 ugrása?
16. Keresd meg 3-nak

alakú többszöröseit.

17. Keresd meg
ilakú többszöröseit.
18. Négyzetszám-e: 291
2345678*+ 29 + 30 ?
19. Az alábbi szorzatokat csoportosítsd aszerint, hogy
2, 3, 5, 7 11, 17, 19 többszörösei legyenek:

HihetetlMr deafelenrárkész! e 0 8 0 0 0 6 S 0 0 G 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 6 0 0 0

1. "Ha egy szám osztható 2-vel, akkor osztható 4-el
is." Mi a logikai értéke a fenti kijelentésnek? Mondj
példát, s ellenpéldát (ha van).
2. Hány év múlva lesz időszámításunk esztendeje 25tel osztható?
3. Határozd meg a 12-vel osztható kétjegyű számok

B = {3, 9}, C = {4, 25}?
kapcsolatos)
9. Adottak a következő számok:

(oszthatósággal

a) Találd meg az összes x-et, amelyre ezek a
számok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 többszörösei lesznek.(a
számjegyek nem ismétlődnek).
b) Van-e olyah x, amelyre mind a négy szám
egyidőben osztható 6-tal?
10. A 1710- 1 0 17 +11996 szám oszthatód 10^1?
11. Melyek azok a kétjegyű számok, melyek 7-tel
oszthatók és számjegyeik összege 10?
12. Bontsd törzsszámok szorzatára: 900, 25025,
32166, 7560, 119246400.
13. Határozd meg a következő számok közös
osztóinak halmazát: 25025, 13013, 2028, 1859.
14. Osztható-e 5005-tel a következő természetes
hatványösszeg?
|

halmazát
4. Hányasokban végződik az a szám, amely 4-el is és
5-tel is osztható?
5. Vajon kifizethető-e 17815 dinár csak 25 dfcáros
bankjegyekkel?
6. Hány év múlva lesz időszámításunk esztendeje 3mal osztható? Hát 9-el?
7. Pontosan: Néhány természetes szám bármely
hatványának végződése ugyanaz a szám. írj fel velük
olyan
műveleteket,
amelyek
eredményei
10
többszörösei.
8. Nem mondanám, de... Milyen közös tulajdonságuk
van a következő halmazok elemeinek: A = {0, 2, 5},
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15. C supán:\gy iskola tanulóit úgy kell legalább 7 - ötösével veszem, akkor 4 fok marad, ha pedig
hatosával lépegetnék, akkor 5 fok maradna fenn?
es sorokba állítani.hogy mind az 1352 tanuló teljes
18. írd fel az összes {0, 2, 4, 6} jegyekből álló,3-mal
sorba kerüljön.
.
osztható négyjegyű számokat. Ugyanezek 6-tal is
16. Állítsd elŐa 13 elsfl 5 természetes hatványát.
oszthatók?
17. Homlokráncoló: Hány foka van annak a
lépcsőnek/ amelyen ha kettesével megyek fe l, 1 fok
19. A 21x alakú szám 5, 6, 12 számok többszöröse.
marad,ha' hármasával lépek, akkor 2 fok marad,ha
Hány értéket vehet fel az x?
négyesével lépek.akkor 3 fokra már nem lépek, ha
Érdeked, kegy minden Ieladat aiegoMását megismerd. VisszaJapezai neai szégyen.

1. Határozd meg azokat {2, 4, 6, 8} jegyekből álló
négyjegyű számokat, melyek oszthatók 4-gyel.
2. Hány olyan három jegyű szám van, melyek
számjegyei egyenlők és 3-mal oszthatók?
3. Igazold, hogy három egymásutáni természetes
szám szorzata 3-nak többszöröse.
4. Két kétjegyű szám különbsége 10, a belőlük
alkotott négyjegyű szám 25 többszöröse. Melyek ezek
a számok?
5. 8356-hoz 10-nél nagyobb, de 20-nál kisebb számot
adva kapunk-e 5-tel osztható számot?
6. Nem mondanám, de... Indokold meg a 9-cel való
oszthatóság kritériumát.
7. A 8912-ből 20-nál nagyobb, de 30-nál kisebb
számot vonsz le, 4 többszöröseit kapod.

12. "Ha egy szám osztható 18-cal, akkor osztható
2-vel és 9-cel."
13. "Ha egy szám osztható 2-vel és 3-mal, akkor
osztható 6-tal is."
14. Homlokráncoló: Legyen

8.

határozd meg az

Határozd meg

x,y-t ,hogy

többszöröse 12-nek:
oszthatol7-tel}
a) Határozd meg
halmazokat.
b)
Ha
oszthatol2-vel és 15-tel}
akkor határozd meg
halmazokat.
15. Ha

osztható

akkor
alakú számokat. Határozd

meg a
számokat d < c esetén a fenti
eredményekből.
16. Készítsd el Erátosztenész szitáját 200 természetes
számra.
17. Csupán: Egy vállalat
279 kereket gyártott
háromkerekű járművekhez.
Összeszerelés után
marad- e kereke?
18. Pontosan: Hány osztója van 162162-nek?

legyen 18<al.
9. Teljes négyzete 19902 + 1990 + 1991 ?
10. Melyik a legnagyobb és a legkisebb
alakú 15-tel osztható szám?
11. Találd meg a következő számokat:

Neoi épp Begkprfos, igen jól hatadsz_

7. Pontosan: Egy kikötőben három komphajó
vesztegel. Az első 3 naponként indul, a második 4
naponként, míg a harmadik 5 naponként kezdi
járatát. Hány nap múlva indulnak mindhárman újra
együtt?
8. Homlokráncoló: Egy csoport tanulót ha 2-vel, 3val, 4 ^ e l vagy 5-vel állítunk sorba, mindig egy
tanuló kimarad a sorból. Hány tanuló van a
csoportban (legalább)?
9. Keresd meg a l.n.k.o.-ját és l.k.k.t.-éfr a következő
számoknak: 360, 480 és 600.
10. Adottak a = 1+3+5+7+9; b = 2+6+10+14+18;
c = 5+15+25+35+45.

1. Ha 75 = 3 -52 ,akkor fel tudnád-e írni prímszorzat
alakjában (felbontás nélkül) a következőket:
750, 150, 300?
halmazokat.
2. írd fel
3. Hány osztója van 100800-nak?
4. Csupán: Egy fogaskerékpár két egymásmelletti
fogát megjelötfwHány egész fordulat után kerül
egymás mellé újra a két jel, ha egyik 260 fogú, a
másik pedig 390 fogú kerék?
5. Számítsd ki 319 és 407 l.k.k.t. -ét. Van-e
l.n.k.o.-ja?
6. Számítsd ki 60, 80 és 100 l.n.k.o.-ját. Van-e
l.k.k.t^?
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Legyen P = a ft + c).Mutasd ki az összeadás
elvégzése nélkül, hogy
majd ez alapján szá
mítsd ki P-t.
11. Melyik az a két szám, melyek l.n.k.o.-ja 7, az
összegük pedig 49?
12. "Két egymásutáni egész szám mindig relatív
prím."
13. Oszthatód 24-el 4 egymásutáni szám szorzata?
14. "A néggyel osztható számok két egymásutáni
páratlan szám összegei."

15. "Két törzsszám Q>>2) összege mindig páros
szám."
16. Két szám legnagyobb közös osztója 12, legkisebb
közös többszöröse 5040. Melyek ezek a számok?
17. Nem teljesen tréfadolog: Egy sötét szobából hány
darab zoknit kell kihozni, ha tudom, hogy a zoknik
két színűek és egy párt szeretnék kiválasztani?
18. Oszd el

-alakú számokat 45-tel.

A mateMotika a XX. század krtnp.

1. A következő naptári évek között van-e szökőév?
2. A téli olimpiai játékot követő év szökőév-e?

Határozd meg
halmazok elemeit,
számrendszerbe.

3. "Minden
alakú szám 1001 többszöröse"
Határozdmeg 1001 prímszorzatát.
4. Hány osztója van 1080-nak? Hát 4590-nek?
5. Ha egy kosárból az almát 5-vel, '10-vel, 12-vel
vesszük ki, mindig megmarad egy alma. Legalább
hány alma van a kosárban?
6. Egy sportpályára a játékosok kettesével jönnek be
két csapatban. Ha hármas vagy négyes csoportokba
állnak, akkor fele annyi játékos lesz a csoportokon
kívül, mint ha ötös csoportba állnának. Hány játékos
van a sportpályán, illetve az egyes csapatokban?
7. Adottak 68915 és 46385 számok. Egy bizonyos
számmal való osztási maradékuk 11 illetve 17.
Határozd meg az osztót.
8. Hány osztója van 1230-nak? Hát 2532-nek?

ezeket

írd

át

3-as

11. Keresd meg a legnagyobb és a legkisebb 2a3b
alakú 15-tel osztható számot (a 10<s számrend
szerben).
12. A 2, 3 és 4 számok többszöröseinek halmaza a
természetes
számok
részhalmazai.
Diszjunkt
halmazok-e ezek a részhalmazok?;
13. Homlokráncoló: Tekintsd a 12-vel osztható
alakú számokat. Legfennebb hány lehetőséget
kell figyelembe venni? Hány megoldás van?
14. Hány osztója van 5738-nak? Hát 321321-nek?
15. Csupán: Hány hétig tartott az "1001 éjszaka
meséi"?
16. Pontosan: Hány évet mesélt a lány az 1001
éjszaka alatt?
17. Keress példát a mesebeli-varázslatos számokra:
(3 ,5 , 7, 11).
18. Miért féltek babonásan a 13-as számtól?
19. Határozd meg
6 osztja 10 + x-et} halmaz
elemeit.

9. Keresd meg 15-nek az
alakú többszöröseit,
majd helyezd őket csökkenő sorrendbe. Feltéve, hogy
x *■y * 5 ,v a n ^ legnagyobb és legkisebb ilyen szám?
Hány megoldást zár ki az utóbbi feltétel?
10. Két halmaz elemei a 10^s alapú számrend
szerben adottak:

Ne feledkezz meg édesanyád
|endeskedasek legdrágább kmcseink közé tartezik.

majd

és

knytestvéreM

fe&eszönteni,

hiszen

meselyfé

5. Határozd meg a következő számok l.n.k.o.-ját, ha
egyik közös osztójuk 13:

1. A^egnap annyi hóvirágot kaptam, hogyha 3-val
vagy*5-vel vagy 7-vel helyeztem vázába, egy mindig
kimaradt. Hány váza ( egynél több) szükséges
legalább és hány virágot tehetek legtöbbbet egy-egy
vázába?
2. Teljes négyzete a következő szám:
19811234*" 0 + 1983'** + 198519*6 ?
3. Egy prímszám és egy páratlan természetes szám
összege 735. Melyek ezek a számok?
4. "A prímszámok (p>2) relatív prímek minden páros
számmal."

6. Ha az

és

alakú számban az m + k

és m + k + 1 relatív prímek, akkor az ilyen alakú
számok összegei egyszerűsíthetők-e? (Az összeg
tagjainak száma legfe^nebb 5).

20

7. Három különböző szám közül az első és a második
szorzata 30, az első és a harmadik szorzata 50. Hogy
keresnéd meg a három számot? Mennyi az első kettő
és a második kettő összegének szorzata?
8. Három szám szorzata 252. Prímszám^e a három
számból alkotott háromjegyű szám? Hány ilyen
prímszám van?
9. Ha egy szám háromszorosa l-gyel nagyobb egy
másiknál, az első hatszorosának és a ,második
négyszeresének szorzata 1680, akkor melyik az a két
szám ?
10. Egy 3 cm oldalú négyzet csúcsaitól egy-egy cm-re
a sarkokat levágom. Hányad része "veszett el" a
négyzetnek? Ismételd meg a kísérletet 4, 5, 6 cm
oldalú négyzetekkel.
11. Felosztható egy vagy két alma 3 és 5 személy
között, hogy mindenki ugyanakkorát kapjon?
Természetes számú almát kapnak-e7

13. Nem mondanám, de... Két háromszínű zászló
méretei: hossza 150 cm, szélessége 100 cm. Az
egyiken függőleges, a másikon vízszintes csíkok
vannak. Hány zászló készülhet, ha 150 cm széles
zászlóanyagból 9 m-t vettek a közös szín anyagából, 4
m-t a vízszintes csíkú és 5 m-t a függőleges sáv
anyagából? (Az ugyanolyan színű darabok nem
toldhatók, de a varrás és a szegés elhanyagolható.)
14. Legalább hány almát oszthatunk 3 és 5 fele is
maradék nélkül? Ha csak egy almánk van,azt fel
tudjuk-e osztani 3 és 5 felé, hogy a részek egyenlők
legyenek?
15. Melyik az a szám, amelyik pontosan a fél és a
harmad között van?
16. Fele sem tréfa: Nem egész és nem fél. Önmaga
és kétannyi az egész. Önmaga és félannyi a fél.
Melyik ez a szám?
17. Pontosan: Két testvér egy tortán osztozik.
Igazságosan megfelezik, csak éppen kétfelé nem
vágható. Találhatnak^ kielégítő megoldást 10-nél
kevesebb vágással?
18. Csupán: Öt féltégla 10 kg. Hány kg három tégla?
Hát öt tégla?
19. "Ha egy szám osztható 4-gyel, akkor osztható 2vel." Mi a logikai értéke?

12. Homlokráncoló: Adott az
szám.
Határozd meg az a és b számjegyeket úgy, hogy
á) P 18-nak többszöröse legyen;
b) P a 36-nak többszöröse legyen;
c) r a 72-nek többszöröse legyen.
Hány közös megoldás van? Miért? Ha P a 45-nek
többszöröse ( van^ több közös megoldás az
előbbiekkel?

k

k izd fö tavasz bajaakm Pavlka, TiHa, U p a és Kdaaiea aevű feladataiegoMaiakat kösziatjük.

1. Számítsd ki:

9. Keresd meg az

2.

Van^ olyan x számjegy, amelyre
szám
az 1981 többszöröse?
3. írd fel két egymásutáni páratlan szám összegeként
a
-t.
4. írd fel az összes

10. Határozd meg azt a háromjegyű számot, mely 22
többszöröse, 5-tel osztva maradékul 2-t ad és a
százasokjegyei 4^1 nagyobbak az egyesekénél.
11. Igaz^ a következő kijelentés:

?

alakú számokat, ha

?

5. Hány olyan 31-nél kisebb szám van, amely 6-nak
többszöröse?
6. Teljes négyzetszáma:

13. Számítsd ki a 6-nál kisebb nevezőjű és 4
számlálójú törtek összegét.

7. Keresd meg azt a legkisebb természetes számot,
amelyet 6-tal és 15-tel osztVa, maradékul mindig 5<H
kapsz (a hányados nem 0). Ezt a számot írd az osztói
számlálójú törtek nevezőjének. Hány ilyen törtet
kapsz?
8. írd fel az összes olyan törtet, melyben a számlálók
és a nevezők

és

alakú számok összegét, ha

14. Az

kifejezés mikor ekvivalens

^1?

15. Az

kifejezés mikor ekvivalens

-al?

16. Homlokráncoló: A 42 liter tejből

1,5 kg vaj

nyerhető, akkor mennyi vaj készíthető

liter

tejből? Találj módszert 15 kg vajhoz szükséges
tejmennyiség megadására.
17. Egy kút ásásakor három szakaszban a következő*
képp dolgoztak: Az első szakaszban kiásták a teljes

törzsszámok lehetnek csak.
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mélység

-ad részét, a második szakaszban a teljes

mélység

-ed részét, a harmadik szakaszban pedig

a többit. Melyik időszakban ásták a legtöbbet
(Mennyivel
a többihez viszonyítva?)
és
a
legkevesebbet? (Mennyivel a többihez viszonyítva?)

18. Csupán: Egy tanuló 3 óra híján másfélszer annyit
tanul, mint amennyit az iskolában tölt, mégis 14 és
fél óra jut egyéb fogldkozásra. Mennyi időt tölt az
iskolában és mennyit tanul otthon?
19. írd fel az összes olyan törtet, melyben a számlálók,
és a nevezők

alakú törzsszámok lehetnek csak.

A természetjárás felüdülést hoz. A szép, tavaszi virágokat ae pusztítsd!

1. írd fel azokat az

és

12. Ha 27 a 81-nak harmada és 9 a 27-nek harmada,
akkor 9 a 81-nek hányada?
13. Hány fél van három egészben; hát 5, 8, 12
egészben? Hány egész van 10 felben; hát 14. 20, 56
félben?
14. Egy szám fele 2-vel több, mint a 7 négyszerese.
Melyik ez a szám?
15. Hány egész 9 harmad, hát 12 harmad, 27 harmad,
36 harmad? Hány harmad van 3 egészben; hát 4, 5, 6,
18 egészben?
16. Hány egész van 18 félben és 18 harmadban; hát
11 félben és 11 harmadban; hát 32 félben és 32
harmadban?
17. Nem mondanám, de... Minden félben van egy
harmad, minden harmadban van negyed, minden
negyedben van ötöd, és az ötödben van hatod. Ha
mindenifcből csak egy lehet a nagyobban, akkor a
legkisebből a nagyobban legalább hány van?
18. Csak a fele tréfa: Minden egész két fél, minden
egész három harmad, minden egész 4 negyed. Hány
egész 3 fél; hát négy harmad; hát 5 negyed? A
fennmaradó részekből lesz-e egy egész? •
19. Homlokráncoló: Hány szem kukorica van egy
csövön, ha 7 csőről 13412 szem kukoricát fejtenek le?
Hány kg ez a kukorica, mennyiség, ha 958 szem
kukorica 2,3 kg?

számokat, melyekben

prímszám. Legfennebb hány megoldás van?
2. Egyenértékű-e

-al

kifejezés?

3. A következő kifejezés természetes szám-e:

?
4. Az

kifejezés mikor ekvivalens

-el?

5. Ha van olyan szam,amely 3-szor több mint 3-szor
2, akkor van oly^n szám is,amely 2-szer több mint 4szer 6. Melyek ezek a számok? írd fel a fordított
értékeiket.
6. Ha van olyan szám, amely 2-szer kevesebb, mint
3-szor 5, akkor van olyan szám is, amely 6-szor
kevesebb mint 3-szor 4.
7. Igaz-e hogy K = 272 + 27 + 28 egy teljes négyzet?
8. Ha egy lejben 100 bani váltópénz van, akkor
mondd meg hányad része a lejnek: 36b+18b; 3 • 12b;
36b - 18b; 12b • 5; 18b : 3; 48b : 3; 120b : 15.
9. Gyulának egy tele és egy félig üres csokoládés
doboza van. Mártonnak egy tele és egy harmadáig
üres csokoládés doboza van. Kettőjüknek van-e
három doboznyi csokoládéjuk?
10. Egy udvaron 99 szárnyasból a tyúkok egy nyolcad
része liba. Hány tyúk van az udvaron?
11. Melyik szám harmadrésze tesz ki 2-vel többet ló 
nál?

Enikő és Andrea tréfáin könnyekig nevettünk. Hohaptól nyári időszámítás.

3. Nem mondanám, de... Rendezd a következő
halmaz elemeit:

1. Egyszerűsítsd:
2. Az egyik osztály ,40 tanulójából 10-en jó
eredménnyel zárták a második évharmadot is. Egy
másik osztály 36 tanulója közül 9-nek voltak jó
eredményei. Melyik osztályban jobb a tanulmányi
színvonal a létszámhoz viszonyítva?

4. Melyik az a szám^amely
amelyik háromszor nagyobb?
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-nél 3-szor kisebb? Hát

5. A és B két racionális szám. Igaz-e minden esetben,
hogy A • B = B • A?

13. Számítsd ki x-et, ha

6. Számítsd ki:

14. Csupán: Két racionális szám közül az a kisebb,
melyet a másikból kivonva 0-t kapunk?
15. Természetes megoldásokat keress:

7. Számítsd ki:

16. Ellenőrizd számpéldával az alábbi közönséges törttulajdonságokat: (a, b, c, d eN )

17. Nem teljesen tréfadolog: A fenti tulajdonságok
felhasználásával keresd meg

8.

szám

és

törtet, ha a tényezők összege 132.
18. Pontosan: Felbontással (összegre) írható-e más
más alakba racionális szám?

közötti szám. Milyen nagyok
számok?Melyik

lesznek

19. Egyszerűsítsd:
a legnagyobb?

9. Számítsd ki:
10. Helyes^ a következő gondolatsor:
"Ha
11. Két
amelynek
12. Két
amelynek

és

akkor

-el egyenértékű

"? Miért?

racionális szám közül az a nagyobb,
számlálója nagyobb?
racionális szám közül az a nagyobb,
nevezője kisebb?
Kellemes kúsvéti ünnepeket!
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A barnadik évharmad nagyon rövid, tavaszias kangalatában jé munkaidó^ieosztásl és kitartást
kövelel. In u s a k éj ismeretekkel szcfeáj, hanem össze b foglalja az eddigieket. Jé mankót!

1. Az

szám

-al és

összege

. Határozd meg

-el való szorzatainak

9. Mennyi — -nak a harmada; negyede; ötöde?

irredicibilis számot.

Rendezd nagyságszerinti sorba.
10. y bani egy fél lej? Hát 5 lej fele?
11. Hányszor van meg

2. Nem mondanám, de... Három gyerek 36 mogyo-

12. Hány negyed van

r ó n o s z to z ik .A z e ls ő

ben?

-edrészt,am ásodik

-ad

részt, a harmadik a maradékotkapja. Hány mogyorót
kapnak egyenként? Hányad részt kap a harmadik
gyerek?
3. Adott

a 18-ban?

-ben? Hány fél van

ZHát 4-szer

13. Mennyi 3-szor
5-ször

a 3-ban? Hát

? Hát 6-szor

? Mennyi

?

14. Hozd egyszerűbb alakra:

a) írd fel az A halmaz egészekből álló részhalmazait.
b) írd fel az A olyan részhalmazait, melyek vegyes
számokból állnak.
c) írd fel az A olyan részhalmazait, melyek valódi
törtekből állnak.
4. Végezd el:

15.

Hány

km

utat

kell

megtennie

motorosnak, aki 240 km után az út

annak

a

^ nek^ t

tette meg?
16. Fgy számhoz

^ t adva,

-et kapunk. Melyik

ez a szám?
17. Nem teljesen tréfadolog: Ha egy mókus 8 évet
élhet, ez
nyúlnál

c

? Hát 5-ször

6. Hányszor van meg
7. Mennyi

? Hát 5-ször

? Mennyi 8-szor

4>en?

km megtételéhez?
19. Egy vízkerék naponta 189^t fordul. Hányat
fordul 1 óra alatt? Hányat fordul egy heted nap alatt?
20. Homlokráncoló: Egy rúgópróbapad 7 óra alatt
189 cm hosszúra nyújtja a rúgót. Mekkora a
megnyúlás 3 óra alatt?

-nek a fele?

8. Hányszor van meg

a3-b an ?H át

-át élheti az elefánt életkorának. Hány

évig élhet egy elefánt? (A feladvány nem ismeri az
állatvészeket s a vadászokat). Hát egy tengeri teknőst
18. Csupán: Ha egy gépkocsi 100 kn^en 8 liter
benzint fogyaszt, akkor hány liter benzin szükséges

?
a

-szer többet élhet az oroszlán, ez pedig

a medve lehetséges életkorának A medve

viszont
5. Mennyi 7-szer

^ a nyúl lehetséges életkorának. A

a

^jen?

iKarékpárau évatosaa, csak a magfeleló batyakea!
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1. Hozd egyszerűbb alakra:

2.

Miután

—-át

pénzed

megmaradt piculák

elköltötted,

majd

Számítsd ki, hány m ^s kerítést építhetsz az udvar
köré mindkét estben1 Az egyik kerület a másiknak
hányad része?
13. Nent mondanám, de... Egy zsákban levő
krumplihoz még negyedét teszem, akkor pontosan
annyi lesz,mintha felét elvettem volna és hozzátettem
volna 15 kgK>t. Hány kg krumpli volt a zsákban?
14. Hány negyed

a

< t is eUcöltötted, 250 piculád

maradt. Hány piculád volt eredetileg?
3. Egy edényben

■nek a

-nyi víz van. Egy másik edényben

^ ? Hány ötöd

-nek az

-a?

15. Hányad része az egésznek az a darab, ami
-nyi térfogatú víz van. Hány liter víz van az

-nek a

edényekben rendre, ha 1; 2;3; 4; 5 literesek?
3
4. Hány m háromnegyede — m?
4
5. Hozd egyszerűbb alakra:

6.

Miután egy összeg

-át ,majd

nap alatt

^ t eUcöltötted,

•

9. Egy kg búzából

nap alatt?

kg liszt lesz. Egy nagy család

naponta 5 kg liszthői készült kenyeret fogyaszt. Hány
kg búza szükséges évente ennek a családnak a
kenyéradagjához?
10. Számítsd ki:

11. Három albán testvér 350 lek értékű vásárláshoz
180, 190, 200 lek értékű megtakarított pénzéből
egyformán járul hozzá. A megmaradt pénzük hányad
része a megtakarított pénzeiknek külön-külön és
együtt véve?
12. Csupán: Egy tégklap alakú udvar egyik mérete
m. A másik mérete

^
^t

végezte el. Kérdésre válaszolva mondhatná ezt
legalább háromféleképpen?
17. Pontosan: " Egy nagy urat kapupénzért állítottak
meg a várkapu hídján. Fiatalra és nőre egy garast,
férfira és öregre két garast követeltek, lovasra
kétannyit , mint gyalogosra. A föúr így szólt:
"Embereim fele lovas, fele gyalogos. A lovasok között
ugyanannyi fegyveres, ügyelő és tanácsos van, fele
férfi, fele nő. A tanácsosaim fele fiatal és fele öreg, az
öregek ketten vannak. A gyalogosok között
szakácsok, inasok, zenészek vannak, itt is fele férfi,
fele nő. Garasból száznyolc elég lesz." Majd vállalta,
hogy kifizeti a pénzt, ha megmondják kísérői számát.
A hídőr felnézett és azt mondta: "Ha száztizenkettőt
fizetnél, nagyuram, akkor tudnám igazán,ki előtt
állok, ha száztizenhatot adnál, akkor bölcsességed is
dicsérném. Százhúszért nyomod áldanám.1' Hány
ember és milyen foglalkozásúak kísérték az urat? Az
urat csak a hídőr számolta volna? .
18. A falióra kicsi mutatója a számlap hányad részét
járja be egy óra alatt? Hát délig? Hát 8 óra alatt?
19. Egyszerűsítsd:

t szenet bányásznak,

akkor hány t szenet termelnek ki

?

16. Homlokráncoló: Egy tanuló a feladatainak

250 piculád maradt. Hány piculád volt eredetileg?
7. Végezd el a következő műveleteket:

8. Ha

-ából való

-szor több vagy kevesebb.

25

És egy találós kérdés: A naptárban egyik évnek negyede, a másik évnek több, mint a
fele, alig jöhetnél ki belőle, nyakig vagy benne. Mi a i?

1.

Száz kockából 12-t fess be. Fejezd ki 10-es

nevezővel

-ét,

-ét,

-étés

birtokába
jutsz,
összehasonlítod?

-ét.

3. A

-et,

-et,

-öJ,

-öt,

a

számokat

-nek?

12. Mitől függ a tizedes jegyek száma valamely
átalakításban?

-öt.

13. Hány tizedes jegye van

-t írd Wi o nevezős alakba.

4. Százalékos arány-e

ezeket

11. Hány tizedes jegye van

2. Alakítsd át tízes és százas nevezőjűvé
^ t1

ha

-nek?

14. Egy falióra naponta 72 percet siet. Ha reggel 7
órakor állítjuk pontosra, akkor hány óra van,amikor
15 órát mutat? Hát ha 22 óra 30 percet mutat?
15. Számítsd ki:

?

5. Alakítsd közönséges törtté: 0,1; 0,25; 1,15; 1,5;
1,8; 2,5 számokat.

6. Alakítsd tizedes törtté:
Egyértelmű feladvány?
7. Legyen 50 papírcsillagból 30 darab piros. Hány
darabból áll a 10; 50 és 100 százaléka?
8. Egy inérőlécen 100 egység van. Ha 36 egységet
választok, hogyan fejezzük ki ennek 50; 66; 75
százalékát? Hány egységet tesznek ki ezek?

16. Számítsd ki a 4-nél 5-ször 7-tel nagyobb számot.
17. Számítsd ki a 4-nél 7-tel nagyobb szám
ötszörösét.
18. írd Ie az 5-ös számot két vagy több természetes
szám szorzataként.
19. Határozd meg az összes nem nulla természetes
számot, melyek öttel osztva hányadosnak és
maradéknak ugyanazt a számot adják.

7

9. Véges szám lesz-e:

10. Alakítsd nevezőtlen (tizedes szám) alakúvá az
számokat,

ha

és

Milyen

észrevétel

SchultzImre érdemes tanár 1901 é\iMintaleckéibő\ választottuk az alábbiakat.
A
fogalmakat, amelyeket nem tudsz azonosítani, kérdezd meg szüléidtől
Osztályvezető tanárodnak is sugallhatsz foglalkozás-ötletet.
20.

vagy nagyszüleidtől.

"SZÁMFOGALMAK ÉS TÁRGYAK (DOLGOK) 1-100 KÖRÉBEN
SCHULTZ IMRÉTŐL

Az 1 tárgyalásnál: Egy Isten, egy haza, egy király, egy mennyország, egy anyanyelv, egy szülőhely, egy
szülőház, egy fej, egy homlok, egy orr, egy száj, egy nyak, egy has, egy hát, egy szív, egy lélek;
2 tárgyalásnál: Két szem, két fül, két arc, két kéz, két láb, egy pár az két darab, egy levél az két oldal;
3 tárgyalásnál: Három isteni személy, három napkeleti bölcs, három ünnepkör, három testrész, három
főétkezési idő, három főidő; (három terjedelem)
4 tárgyalásnál: négy évszak, négy világtáj, négy utolsó dolog, négy halálos bűn, négylábú állatok, négy
kocsikerék; (négy kiterjedés)
5 tárgyalásnál: öt ujj, öt földrész, öt érzék;
6 tárgyalásnál: a teremtés hat napja, a rovarok hat lába, egy fél tucat az hat darab; (a kocka lapjainak
száma)
7 tárgyalásnál: hét szentség, hét vezér, hét főbűn, egy hét az hét nap;
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Htárgyalásnál: nyolc boldogság, a pók nyolc lába:
9 tárgyalásnál:küenc idegen bűn, kilenc teke
10 tárgyalásnál: Isten tíz parancsolata, egy tízes az tíz egység, egy deciméter az tíz centiméter, eg>
tízfilléres az tíz fillér; (két kéz ujjainak száma)
12 tárgyalásnál: tizenkét hitágazat, tizenkét apostol, tizenkét szám az óralapon, egy év az tizenkét hónap,
egytucat az tizenkét darab; (a palesztin hódoltsági területek száma)
24 tárgyalásnál: egy nap az huszonnégy óra; (Salamon gyűrűjének metszete)
30 tárgyalásnál: egy hó az 30 nap;
32 tárgyalásnál: harminckét fog, harminckét kártya; (32 byte-os számítógépprogramok)
50 tárgyalásnál: egy korona az ötven krajcár;
100 tárgyalásnál: 1 korona az száz fillér, egy hektó az száz liter, egy quintál vagy métermázsa az száz
kilogramm, egy méter az száz centiméter."
Megjegyzés: csak a helyesírásban eszközöltünk átültetést. (A zárójelbe pedig néhány modernebb példajavaslat).
Ajánlat: A számfogalmaknál alkalmas beszélni a rákövetkezés fogalmáról, megemlíthetők az ú.n. varázslatos
számok, melyek többsége prímszám (egy árva, a legkisebb fiú, két testvér, három királyfi-királylány, három nap
és három éjjel, öt próbatétel, hétfejű sárkány, hét ördög, kilencszer kilenc ránc, tíz próba, tizenegy (majdnem
tucat) és tucat tárgy-dolog, tizenhárom darab (szerencsétlen a kereskedőknek, mert a tucatos csomagolásból
kimarad a vámos előtt) stb.

38. "SZÁMTALÁNYOK KEZELÉSE"
SCHULTZ IMRÉTŐL

I

1. "Nekem 3 drb. jószágom van, mondá András gazda szomszédjának: egy kecském, egy borjam és
egy tehenem. A kecske és a borjú együtt 20 frt.-ba került, a borjú és a tehén 56 frt.-ba,a kecske és a tehén
48 frt.-ba. Számítsd k i , szomszéd, mennyit ér külön mindegyik drb. jószágom?"
Hogy a példátjobban megítélhessék, a szükségeseket 5me, eképp írom föl az iskolatáblánkra:
k. b. 20 frt.
b. t. 56 »
k. t. 48 »
Mitjelent a k. betű ezen a foljegyzésben? Hát a b. betű? És a t. betű?
Lám nem ,tudjuk, hogy mind a 3 drb. jószág együtt mennyibe került és az sincs egyenesen megadva,
mennyivel ér többet egyik drb. jószág a másiknál, mégis ki fogjuk tudni számítani, hogy az egyes drb. jószág
mennyit ér s mennyit mind a három összesen. Vigyázzatok.
Mindig hány drb. jószágnak ismerjük az együttes értékét, árát? Melyik két drb jószág értéke legkisebb?
És melyik kettőé legnagyobb? Mennyit ér a kecske és a borjú együtt? (A legfelsőbb adatra mutatunk.)
^ 'Mennyivel több 56 a 20-nál? Ebből azt következtethetitek, hogy a tehén 36 frttal drágább a kecskénél. És
mennyit ér a kecske a tehénnel egyetemben? Ebből a 48 frt.-ból elkülönítjük a 36 frt.-ot s a maradékot
megfelezzük, ez mutatja majd a kecske értékét. Nézzük, mennyi ez! 48 kevesebb 36 mennyi? És 12-nek fele?
Ez a 6 frt. a kecske értéke. Félreírom a táblára. Most keressük a borjú árát! Mennyit ér a kecske a borjúval
együtt? A kecske maga pedig mennyit ér? Mekkora ennélfogva a borjú értéke? (20 kevesebb 14, azaz: 42 frt.)
Ezt is félreírom a táblán, a borjú alá, így ni:
6 frt.
14 »
42 »

2. "45 juh annyit ér, mint 20 drb. sertés. Mennyibe kerül a juh darabja, ha a sertés darábja 15
koronával drágább a juhnál?"
45 juh hány drb. sertéssel egyenlőértékű? 1 juh eszerint a 20 sertés hányadrészével egyenlőértékű?

20

I

(45-ödrészével.) Ird föl. Miklós a táblára e törtet: — ! Mivel rövidíthetjük e törtet? Rövidítsd meg,
45
Ignácz!

2 01 4
45 ~ 9
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1 juh értéke tehát annyi, mint

sertésérték. A hiányzó

korona.) Jól vigyázzatok mármost. H aajószág
És ha

érték.pedig a példa szerint hány korona? (15

-ed értéke 15 korona, mennyi akkor

-ed értéke? (3 korona.)

-ed értéke 3 korona, teljes vagyis egész értéke hányszor 3 korona? A sertés értéke tehát 27 korona. A

juh értéke pedig 4-szer 3, azaz: 12 korona.

3. "Gyula elveszté diójának

-edét és

-ödét; midőn azonban bátyjától 1 tuczat diót kapott, 3

darabbal többje volt, mint kezdetben. Hány diója volt neki eleinte?"
Diójának hányadrészét veszté el Gyula? Ezen veszteség miáltal lett pótolva? Hány diót kapott a
bátyjától? Hány darab 1 tuczat? És vajjon több vagy kevesebb diója volt-e ezután Gyulának? Mennyivel volt
több diója? Az a 12 dió tehát 3-mal volt több, mint eredeti diószámának
ki, mennyi

meg

-ede és

-öde együttvéve. Keressük

együttvéve. Milyen részekben lehet a negyed- és ötödrészeket könnyen kifejezni?

(Huszadrészekben.) Hány huszadot tesz

? És

? Együttvéve hány huszad ez? Az a 12 dió, mit Gyula a

bátyjától kapott, tehát 3-mal volt több, mint eredeti diószámának
Ha mármost eredeti diószámának

-ad része 9, akkor

mennyi 9-nek kilenczedrésze? (1.) Ha az

-ad része 3-mal kevesebb 12-nél, azaz: 9.

-ad része ennek hányad része? (Kilenczedrésze.) És

-adrész 1, akkor a teljes szám hányszor annyi? (20-szor) És

mennyi 20^zor 1? Hány diója volt tehát Gyulának eredetileg? (20.)
4. "Egy tehénistállóban éjjelen át tehenek és tyúkok tartózkodnak. Az állatoknak összesen 30 fejök és 86
lábuk van. Mennyi köztük a tehén és mennyi a tyúk?"
Ki tudja helyesen utánam mondani ezt a példát? Mondd el, Zsiga te! László te is!
Az istállóban 4-lábú és 2-lábú állatok voltak éjjelen át. Ha mind annyi 4 lábú állat lett volna, 30 fejre
hány láb esnék? (120.) Hát ha minden állat 2 lábú lett volna 30 fejre hány láb esnék csupán? (60.) Tényleg,
valóban hány lábuk volt az istállóbeli állatoknak? (86.) Ez több mint 60, de kevesebb mint 120. Az, hogy 60nál több, azt bizonyítja, hogy nem volt csupa tyúk; az meg, hogy 120-nál kevesebb lábuk volt, azt bizonyítja,
hogy nem volt csupa tehén. Ennyi bizonyos. Igen ám, de mi azt akarjuk ám tudni, hogy hány tehén és hány
tyúk volt az istállóban. Nézzük csak, hogy fogjuk ezt megtudni!
Ha minden állat tyúk lett volna, mekkora lett volna a lábuk száma? Valóban azonban mennyivel több az
állatok lábainak száma? (26-tal.) A tehénnek mennyivel több a lába, mint a tyúknak? (2-vel.) Ahányszor a 26ban'a 2 foglaltatik, annyi volt tehát a tehén. Hányszor van meg 26-ban a 2? Hány tehén volt hát az állatok közt
ama istállóban? (13.) És tyúk hány volt ugyan köztük? (17.)
Megjegyzés: A fejezet minden feladatát próba koveti,amelyben a feladatmegoldó tanuló és a feladatban szereplő
tényező rendre ellenőrzés és vizsgálat alá kerül.

2. Homlokráncoló: Ha 78,75 t epret úgy raknánk
ládákba, hogy minden ládában az eper tömege 25 kg
legyen, hány ládára lenne szükség? tlát ha egy ládába
35 kg-ot tehetünk? Hát ha egy ládába csak 15 kg fér?
3. Egy uszályra 33210,5 t cementet, 7-szer kevesebb
meszet és 18-szor kevesebb gipszet, mint cementet
raknak. Hány t építőanyagot raktak fel az uszályra?

1. Számítsd ki:
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4. Számítsd ki:

11. Ha 1-1=1; 11-11=121; 111-111=12321, vajon
mennyi lesz 9 darab l-ből szám önmagával való
szorzata*'
12. Hol a hiba:
("198-2-99): 198+1= (1 9 8 -198): 198+1=O:199= 199?
13. Egy gazda 24 tyúkot, 12 libát és 8 récét tart. Egy
hét alatt a tyúk 8 kg gabonát eszik, a réce 300 dkgmal többet, míg a liba 2-szer annyit, mint a tyúk.
Hány kg gabonát fogyasztanak ezek a baromfiak egy
hónapban?
14. A padtető kerülete 320 cm. A hossza
háromszorosa a szélességének. Mekkora a területe?
15. Hozd eevszerűbb alakra:

5. Pontosan: Számítsd ki 378 és 504 összegének és
különbségének szorzatát. Ugyanezen- számok 17-ed
részeivel is végezd el a műveletet.
6. Egy raktárból 4865 kg gyümölcsöt vittek el. Heted
részét azonnal elszállították, a többit pedig öt üzlet
között felosztották. M em yit szállítottak el és mennyit
kaptak az üzletek?
7. Keresd meg azt a két számot, melyek összege 110
és különbsége 16.
8. Számítsd ki:

16. Nem teljesen tréfadolog: Egy traktorista minden
nap kétszer annyit szánt, mint az előző napokon
összesen. Hány nap alatt szántja fel azt . a területet,
amelynek felét a 6-ik nap végzi el?
17. írd fel és számítsd ki többféleképpen:

9. Egy a+b+c összeg áUandó. Ha az a-hoz 37^t, a bhez 63-at adunk, mit kell tenni a c-vel, hogy az
összeg ne változzon?

18. Keresd
mag a legnagyobb háromjegyű
természetes négyzetszámot.
19. Két szám összege 600, a különbségük pedig 120.
Melyik ez a két szám?
Néni vagy twdós, M vagy b rti,
Aki Ht tart, a i aaai fosta.

1. írd fel 4, 5, 6 természetes számokat ugyanannyi
tagból álló összegként (az összeg tagjai természetes és
racionális számok lehetnek). V an^ több megoldás?
2. Hozd egyszerűbb alakra:

8. Végezd el a következő számításokat és próbájukat,
majd az eredményt írd fel két tizedes pontossággal:
a) 1,7-1,3-1,5;
b)6,25:2,5;
c) 10,02-400,5;
d) 0,768:3,2.
9. Egy ceruza 1,75 garas és egy füzet 6,55 garas volt.
Mennyibe került 6 ceruza és 8 füzet összesen?
10. Természetes szám-e:

3. A következő számokat írd fel legalább kétféleképp:

4. Határozd meg 128 és 64 számok összegének és
különbségének szorzatát. Végezd el a fenti számok
9,6 részével is ugyanazt a számítást.
5. A következő számok közé tégy legalább két
különböző műveleti jelet:

Minden esetben el lehet
műveleteket?
6. Hozd egvszerűbb alakra:

végezni

a

11. A következő számításokat (és próbájukat is)
három tizedes pontossággal végezd el:
a) 10,01+101+1,001+10,1; b)3,45-0,54;
c) 4,34-3,23;
d)2,45:2,3.
12. Egy kockajáték 6,15 pfenning és egy kép 12,50
pfenning volt. Mennyibe került 8 kockajáték és 6 kép
összesen?
13. Természetes szám-e:

kijelölt

7. Racionális szám-e?
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18. Természetesen ez sem tréfadolog: 5 darab nyers
tojás ára pontosan 4 darab főtt tojás ára volt.
Mennyibe került 3 darab tojás megfőzése. ha 1 lejből
még vissza is adtak. Mennyibe kerül egy nyerstojás,
ha egy tucat tojás megvásárlásakor 25 lejből is
visszaadnak?
19. Pontosan: A tízes számrendszerben hány olyan.
315-nél kisebb szám létezik, amelyet 2-vel szorozva
315-nél nagyobb természetes számot kapsz?

14. Viszonylagos törzsszámok-e 111 és 324? Miért?
Határozd meg számtani középarányosukat.
15. Egyenértékű-e

és

?

16. Olvasd ki részletesen (írd is le):
a) 716,256 in; b)512,812g.
17. Keress két olyan természetes számot, melyek
szorzata 500 és l.n.k.o.-juk 5. Van-e több ilyen pár?

Eszter és Orbán bardtcim,fogadjatok névnapi jókívánságom!

1. Fejezd ki alapegységben:
a) 1 óra 15 perc;
b) másfél nap.
2. Keresd rfteg az összes olyan n természetes
számot, amely 5-nek többszöröse, úgy, hogy

•

szám kisebb legyen

13. Van-e olyan négy természetes szám, amely
teljesíti az alábbi feltételeket:
a) mindenik az előbbi többszöröse;
b) a második az első kétszerese, de a harmadik
harmada;
c) a második és negyedik szám olyan, hogy a
második a legnagyobb közös osztó, a negyedik pedig
annak a 15-szöröse;
d) a számok bármelyike 18-nál nagyobb és 650nél kisebb szám.
Van-e több megoldás?
14. Egy 2 km ^s sétány fásításához 401 facsemetét
hoznak. Elvégezhetők a fásítás, ha a sétány oldalán
10 m-re ültetnek egykgy csemetét?
15. Szorozz takarékosan: 1,2 • 0,3 • 5 • 20 : 100.
16. Nem teljesen tréfadolog: Végezd el a következő
kísérletet. Mondd el végig a szorzótáblát, ahol hibázol
vagy az eredményed kétes, ott jegyezd meg egy
vonással. Számold össze a vonásokat. Most mondd el
ismét a szorzótáblát,és jegyezd fel hibáidat újabb
vonásokkal. Harmadszorra vedd a fiizethátról a
szorzótáblát, többször ismételd el, majd végül mondd
el, szintén vonásra. Vesd össze a három eredményt.
Tízest kaptál, ha hibátlanul mondtad el, tíz vonás egy
jegylevonást, illetve megfelelő tizedek levonását
jelenü. Ha 8-nál gyengébb jegyet adtál magadnak,
akkor még gyakorolnod kell!
17. Csupán: Található-e 45-nél kisebb természetes
számokból álló, legalább két egymás utáni számot
tartalmazó csoport, amely kivonható 45-ből a
természetes szám ok halmazán? Valójában hány ilyen
csoport van?
18. Homlokráncoló: Öt egymás utáni természetes
szám szorzata 720. Képezd az összes ilyen számokból
alkotható ötjegyű számok halmazát.

-nél.

3. Egy téglalap szélessége 2,2 m; a hosszúsága
2-szer több Határozd meg a kerületét.
4. Fejezd ki alapegységben:
a) I óra 25 perc;
b) háromnegyed nap.
5. Oldd meg
-n

6.

Egy gazda a termés-betakarításra gondolva 8 m
hosszú és 2,5 m széles téglalap alakú fedett színt
tervez. Ezt 1 m és 10 cm magasan deszkakerítéssel
veszi körül. Hány lejbe
kerül a kerítés
lefestése, ha Im 2 lefestéséhez szükséges festék ára
8128 lej?
7. Egy osztályban 25 lány és 10 fiú 5 tagú
csoportokba szerveződik. Hány csoportot képeznek,
ha a csoportokban nem lehetnek vegyesen fiúk és
lányok? Lehetséges -e ugyanez a feladat 4T 3, 2 tagú
csoportokesetén?
8. Egy szám a másik kétszerese. Határozd meg az
összegük és különbségük hányadosát.
9. Melyik az a szám, amelyet 48-cal elosztva 72^>t
kapunk és marad 7?
10. Hány olyan szám van 200.és 300 között, melyet
ll-e l elosztva maradékul 5-öt kapok?
11. Hányadik oldalon van kinyitva az a könyv,
meLynek a két oldalán levő lapszámokat összeadva
217^t kapok?
12. Az alábbi műveletben a számjegyeket nem szabad
megváltoztatni. Elérhető-e, hogy a számérték ne
legyen 0?
6 ■7 : 2 - 3 • 7
Minél több megoldást találsz, annál jobb.

Hn kiteptél n házbét eSV kevés tiszta levegő, és máris más ez a vUág~.
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11. Három egymás utáni természetes szám összege
375. Melyek ezek a számok? Hát 376 esetén?
Általánosíts!
12. Keresd meg a következő számok utolsó
számjegyét:

1. Van-e olyan szám, amelyre ab + c alakú írásmód
esetén teljesül c<3 és a, b > 7, hogy a, b, c, relatív
prímek?
2. Egy gyermeklap ára 19075 lej .volt. Mennyibe
került egy éves előfizetés erre a hetilapra? Hát három
negyedévre?
3. Számítsd ki:

13. Egy a természetes' szám
számjegyben végződik
vagy

e s e té n m ily e n
vagy
vagy

:? -

4. írd fel 6 illetve 7 alapú számrendszerben 1996-ot.
5. Milyen számjegyben végződik:
14. Ha x,
; határozd meg ezeket:
2x-y=0;
3x+2y=0;
x+2y+5=101.
15. Száz természetes szám között hányszor foOul elő a
4-es számjegy?
16. Nem teljesen tréfadolog: Ha 30-tól 40-ig nézzük
a páros számokat, több vagy kevesebb páros számjegy
lesz, mint ha 60-tól 70-ig vizsgáljuk ugyanezt?

6. Milyen számjegyben végződik:
7. Nem mondanám, de... A halmaznak 5 és B
halmaznak 6 eleme van.
a) Hány eleme van
illetve
halmazoknak?
b) Mi történik, ha legfennebb 3 elem közös a két
halmazban?
8. A mai napot, hónapot és évet írd fel római
számokkal.
9. Teljes négyzetszám-e:
?
10. Melyek azok az ab számok, melyeket
osztva
, hányadosul 4-et kapunk?

17.

Ha

, akkor

határozd

meg

értékét.
18. Homlokráncoló: Van-e különbség a következő
két mondat között? "Az a halmaz eleme a legkisebb
természetes szám." ''A B halmaz elemeinek
számossága a legkevesebb."
19. Mennyi a ha ab + ac = 20 és b + c = 2?

a-b-vel

Közeleg o gyermekek napja, ae feledkezz el róki soha... © © 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 6

1. Melyut az a szam, melyik pontosan 1,725 es 9,875
között van?
2. Számítsd ki:
i i * * +1i » * + 1<»*

13. írd fel három racionálisan ekvivalens halmaz
három (vagy több) reprezentánsát. Ekvivalenseké a
halmaz általános tagjával?

3. Emelj ki közös tényezőt: 1812345678- 122 ; 162 - 122.

(-3-Ó-3-0-)
4. Bontsd szorzótényezőkre:
a) 492 + 49 + 50;
b ) k 2 + k + ( k + l).

14. Egy egész félnek

-e egy mennyiség-e.

Mekkora ez a mennyiség?
15. Homlokráncoló: Az alábbi kijelentés mindig
teljesül; "Az egész harmada, a kilenced háromszorosa
és a huszonheted kilencszeresének összege az
egység." Hogy lehet, hogy e számok nevezőtlen alakú
(tízedestörtként felírt) összege mégsem 1?

5. írd fel törzsszorzat alakban:
a) 225225-81081;
b)169169-144144.
6. Igaz-e: "Két egymás utáni szám közös osztója
páros"?

(-e-3-0)
7. Vajon kifizethető-e 187375 lej csak 50 lejesekkel?
8. Osztható-e 10-zel a következő szám:
191012—110 + 1 0 19?
9. Igaz^: "Minden páratlan szám osztható 7-tel."

16. Keresd meg a
\ alakú 2-vel osztható
természetes számokat.
17. írd fel az összes 20-náI nagyobb, de 50-nél kisebb
törzsszámokat.

(-ft-C-J-0)
10. Hány osztója van 169169-nek? Hát 144144-nek?
11. Négy egymás utáni szám összege oszthaU>e 24el?
12. Vannak^ egész elemek a következő halmazban:
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18. Egy utasnak két nap alatt 42 km utat kell
megtennie. Hánykm-t ment az első nap. ha tudom,
hogy az egész út

-ét tette meg?
Nen is sok, de nen is kevés, ebbel aztán ennyi elég.

Kiadja a PROSERVED CATHEDRA k.f.t.
Felelős szerkesztő: Péter Sándor
Kiadványszerkesztő: Tóth Pál
Nyomda: TRISEDES PRESS
Sepsiszentgyörgy, 1996.
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19. Két szám összege 5. Az egy'szám 499-szer akkora
mint a másik. Melyik ez a két szám?

Kiadja a PROSERVED CATHEDRA k.f.t.
Felelős szerkesztő: Péter Sándor
Kiadványszerkesztő: Tóth Pál
Nyomda: TRISEDES PRESS
Sepsiszentgyörgy, 1996.

A Matek – étek sorozat minden füzetét igen sokan jókedvvel és rokonszenvvel becézték, az ötödikes füzetet Törpötölőnek
vagy Kiötölő Törpöknek nevezték egymás között. Mi is szívesen
emlegetjük így.

Megoldások a Törpötölő feladatgyűjteményhez:
Kedves Fejadag – fogyasztók! Csak azoknál a feladatoknál szólunk bele a dolgotokba, ahol
esetleges hibázás merülhet fel, vagy megeshet, nem velünk egyformán értelmezitek a feladat körülményeit! Az itt felsorolatlan gyakorlatokról és feladatokról úgy gondoljuk, hogy nem okozhat nehézséget
egy ötödikes tanulónak. Egy zárójel felbontása, vagy egy szöveges szövevény kibontása, vagy egy műveletsor végrehajtása, vagy valamely éberséget ellenőrző kérdés, nem lehet olyan oszlopos akadály. Ha
netalán mégis kerülne ilyen gond, talán még több gyakorlat elvégzését feltételezi. Csak ennyit gondolunk erről! Sok sikert kívánunk, a szerkesztők nevében.
1.FEJADAG
1, 7 fiúcsoport és 2 lánycsoport van. 3, 1000  500  : 1000  500   . 5, Teljesül: 2  36  72  x .
7, 175 : 2  87 (?), azaz a könyv oldalainak számozása páratlan számmal kezdődik, és 88 – al folytatódik. Tudomásunk szerint, ilyen könyv nincs. 8, 5  4 : 2  8  2  0 és 5  4 : 2  8  2   16 . 10, 775,5 t.
11, például: 7630 + 621=8251, vagy: 4830 + 862=5692. 12, például esetlegesen felsorolom: 660
=4·165 + 0, 661 =4·165 + 1, 662 =4·165 + 2, 663 =4·165 + 3, 664 =4·166 + 0, 665 =4·166 + 1, 666
=4·166 + 2, stb. 13, 1kg alma ára 6 pénz. 14, 182Ft. 15, például: 512+8276=8790. 17, Váltakozva 32
sötét és 32 világos mező, 256 szöglet. 19, 9 nap.
2.FEJADAG
2, az út egy – egy oldalán az árok mellett egyenként 301 darab csemetét ültetnek el, ezzel a fásítást végrehajtották. Maradt egy csemete. 4, 8 szalag, melyek összes hossza 384 cm, vagy 6 szalag, melyek összes hossza 512 cm. 7, 1600 m2. 8, az asztalon 50 terítéknek jut hely, de a gyertyatartók

száma is ennyi. 10, 304 darab borítólapra lesz szükség. 11, 550 < 6x < 600, ahol 93 < x < 100, amelyben a keresett értéknek várhatóan x=98 felel meg. 13, 4652kg. 14, a könyv 502 oldalas (9+180+1206
számjegy). 17,
1

SorÉlek
Szeleteszám
hossza lések
1.
3 cm
6
2.
4 cm
9
3.
5 cm
12
18, 258 – 67 = 124+67.

Kis
kockák
27
64
125

4 festett
0
0
0

3 festett
8
8
8

2 festett
12
24
54

1 festett
6
24
36

0 festett
1
8
27

3.FEJADAG
6, például: 222+22=244, 220+20=240, 442+42=484, 222+220=442, 22+20=42, 244+240=484.
10, (3,11,15). 12, 1530. 13, 48 kg. 17, például: 6  3  14  5  11  3  11  5  ...  88 . 18, 113.
4.FEJADAG
3, (200,400,700). 5, a) 67, b) 5. 8, a) 64, b) 0, c) 2 105 . 14, 126 kg és 112 kg. 16, 3m és 12m.
17, 600 és 1600.
5.FEJADAG
5, (0,1,10,11,100,101,110,111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110, 1111). 6, 27 + 14 + 21
– 32 + 11 – 15 + 9 – 34 = 1, de 11011 + 1110 + 10101 – 100000 + 1011 – 1111 + 1001 – 100010 = 1.
10, 1, 2, 7, 4, 5, 6 . 12, 2 444 . 14, 2, 5. 16, Ha lehetnének 0 – val kezdődő telefonszámok, akkor lehetne
generálni 24 olyan számot, amelyek 1 – ben, és másik 24 – gyet, amelyek 4 – ben végződnek. Viszont
a feltételt teljesítő 1 – sel kezdődő és így csakis 4 – ben végződő telefonszám csak 24 van:
150234 130254 120354 102354
150324 130524 120534 102534
152034 132054 123054 103254
153024 135024 125034 103524
152304 132504 123504 105234
153204 135204 125304 105324
17, az egyik 5 év 4 hónapos, a másik 10 év 8 hónapos. 19, 13 ötszöröse.
6.FEJADAG
4, 0 – val nem osztunk. 8, (122,244,246). 17, a) lovász a lovával. b) az édesanya, a kislánya s
annak a kaucsuk babája (a találós kérdéseket és mondókákat, régi kalendáriumokból ollóztuk). 18, például: a sorok elemei 8,3,4, 1,5,9, 6,7,2. 19, 12 hétszerese.
7.FEJADAG
2, ...1  ...4  ...7  ...6  ...6  ...3  ...7 azaz, nem végződik olyan számban, mint a teljes négyzetek. 4, (30,50,40,45). 10,
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12, a 175 m2 éppen hét elemi négyzetnek felel meg, akkor a hossza 10m, a szélessége 5m. 13,
például 9  8  7  6  5  4  3  2 1  99 . 14, 1353:11=123. 15, ...1  ...1  ...2  ...5  ...2  ...6  ...7 . 16,
csoportosított összegzésre gondoltam.
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8.FEJADAG
1, A megoldás érdekében legyen a két szám különbsége 49x + 7y + 1y – 36y – 6x – x = 42x –
28y = 7(6x – 4y). A zárójel kedvező megoldásai közül y=(3,9,12,…), azaz csak a hármas, mert a többi
az alapoknak értelmezett számok miatt kizárt, megfelelő x=2. A többiek az előbb említett ok miatt mellőztetnek, a keresett szám 2337  3226 . 5, A kérdésben különböző alapokon értelmezett számokat a
megoldás érdekében, közösen értelmezetten elérhető (közismertnek tekinthető 10 - es) alapon fejezzük
ki: 2 x  3  4 y  5  1z  6  2 x  4 y  z  14 és 10001012  2 6  2 2  20  64  4  1  69 . Ebből azonnal
kiderül, hogy lehetségesen legnagyobb páratlan szám az 5 11 . Csakhogy a 11 kétjegyű, így y = 9 lehet,
ebből az x = (7;5), amelyben az 5 ellentmondáshoz vezet. Végül z = 5, tehát a keresett tízes számrendszeri szám 795. 8, a feltétel x  2  2 x módon írható, avagy a számrendszer alapja 4, 1910  1034 . 12,
A tanulónak 576 bélyege van. 17, A mozdonyok két órai robogás után ütköznek, a légy két órát repül
állandó sebességgel, 140km – t tesz meg. 18, A feladat tartalma szerint a halmaz elemei csak egyjegyűek lehetnek: A  0,2,4,6,8 , B  1,3,5,7,9 és C  0,3,6,9 viszont belátható, hogy z = 0 az egyetlen
kedvező eset, arra pedig nem marad más, mint A  2, B  3 és C  0 legyen.
9.FEJADAG
1, h+o = 20kg, o = h+6kg 400g. Ebből levezetem, hogy h = 6kg 800g és o = 13kg 200g. 17, A
rabok az (1,4,9,16,25,36) számú cellákból mehettek el. A rabok száma 6.
10.FEJADAG
2, A nagy csomagolásban 19 szem, a kisebb csomagolásban 16 szem cukorka van. 4, Erősen figyelmesen rájöhetünk, két füzet egy könyvet, és még több ceruzát enged vásárolni (c = k – 8). Innen
már csak egy lépés k = 9 léva, c = 1 léva, f = 4,50 léva. 7, Az üzletekben a változás előtt 3024kg és
 680 1360 
,
504kg cukor volt. 11, Két szám felel meg ennek a feltételnek: 
 . 12, 198910 =
6 
 6
111110001012. 13, 11001102 = 26+25+22+21 = 10210 . 15, A feladatban 1070kg eperről és 178 ládáról
van szó. Nem lepődtünk meg, hogy egyszer az üres ládák egyikébe 2kg epret kell tennünk. 17, Kezdetben, éppen 36 lónak kell lennie. A vezér elvezet 18 lovat és még kettőt. A létszám fele 18 – ról 16 – ra
zsugorodik. A mester elvezet 8 lovat és még kettőt. A létszám fele 8 – ról 6 –ra zsugorodik. A segéd
így 3 lovat és még kettőt vezethet el. Ezen a módon egy ló marad (20,10,5,1), a megoldónak ajánlottam. Tréfásan persze, mert ez ló csak papíron létezik.
11.FEJADAG
2, A 6 évesek 32 – en vannak, a 10 évesek 36 – on. 3, A játék mackók 28, a tollak 15 és a könyvek 20 pénzegységbe kerülnek. 5, 656,164 . 6, 120,121,122,123. 7, 23,24,25,26,27 . 10, A behelyettesítések közül x 2  5 x  6  2 2  5  2  6  0 és x 2  5 x  6  32  5  3  6  0 , tehát megoldás halmaza 2,3. 11, 1810,1750. 12, 300,301,302,303. 14, Például: „Minden szám hárommal nagyobb az
előzőnél. Négy szám van a sorban, az első 1”, „A következő számok között kettő prím”, „A következő
számok között kettő páros”…így tovább, nem minden találó mondat lesz kötelezően, igaz is. 15,
A  0,1,2,3,4 és B  1,2,3.
12.FEJADAG
3, A d) állítás /„ a negyedik 621 lejt adott”/ az egyetlen, amelyre bizonyosan támaszkodhatunk,
ettől a b) kijelentése /„ a második 631 lejt adott”/ is érvényesül, tehát következik az a) kijelentésének /„
az első 613 lejt vagy 616 lejt adott”/ teljesülése. Ugyanakkor a c) – re gondolva /„ a harmadik nem
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613 lejt adott”/, vagyis csak az a) adhatta. Viszont akkor az a) kijelentésének /„ az első 616 lejt adott”/
fennmaradt része, csakis a c) mondata lehet. A kifizetés halmaza tehát: 613,631,616,621igazolódott.
5, 238,2380 . 6, A súlygyarapodás 357kg – ra tehető, vagyis összesen 486kg – os lesz. 9, W =
2(1+2+3+…+559+560)+561 = 2.280.561+561 = 561(560+1) = 5612. 11, A bankjegyek száma rendre:
50,25,10, ezért minden bankjegy félével 250 rubelt fizettek ki neki.

15, P = {13,15,17,19,31,35,37,39,51,53,57,59,71,73,75,79,91,93,95,97}. 17, Például az ábrán láthatók
egyik megoldást képezhetik az elszállításra, minden járművön 3,5 olajos és 3,5 olaj nélküli hordóegységnek kell lennie. 18, Az 23111  32111 összefüggésből kiindulva, a 23  32 - ra gondolva, 2333  3222
teljesedése látszik igaznak. 19, Ebben a feladványban megadott halmazok egyike sem szerencsés. A
számhalmazok elemeinek számossága végtelen. Már a tulajdonságok sem csoportosítják egyértelműen
a megszámlálásra váró részhalmazokat.
13.FEJADAG
3, A 0,1,4,9,16,25 halmaz elemei közül csak 9  25  34 , azaz az egyik összeadandónak 0
ajánlott. A kérdezett ismeretlenek tehát a 0,3,5 halmazból veszik fel értékeiket. 9, x  4 x  3 : 5 . 14,
A halmaz első négy eleme: F10  3,5,17,257, és ugyanezek a kettős számrendszerben:
F2  11,101,10001,100000001 . 15, 9567+1085=10652.
14.FEJADAG
4, A sánc hossza 730m. 7, például: az alább mellékelt bűvös négyzetben. 8, 20,30,50. 9, A 4l
– es edénnyel merjük a vizet a 9l – esbe, a harmadik lépésben a 9l – es tele lesz, a 4l – esben marad 3l.
A kiürített 9l – esbe tesszük a 4l – esben található 3l –et, majd a 4l – essel tovább merjük a vizet, a második merítés után a 4l - esben 2l marad, a 9l - es pedig feltelik. Az így kapott 2l – et a 9l – esbe töltjük,
még rátöltünk 4l – et, ez éppen 6l. 10, 245 – x, 245, 245 + x. 15, (12, 36), 12 év múlva. 18, Tegyük fel,
hogy a hétfőn induló első postakocsi a napi üteme betartásával egy hétig élvezi előnyét. A második kocsi egyre nagyobb utakat tesz meg, szombaton megy először többet, mint az első postakocsi. Ezután az
eredmények a második javára mutatnak. Az első kocsi a második kedden este megáll a 24 mérföld
4

megtétele után, a második kocsinak még 24 mérföldet kell megtennie, hogy a napi adagját befejezze. Itt
a második előre megy. A következő napra hihetetlen hosszú út vár az elsővé vált kocsira, csakhogy a
feladatnak már nincs értelme.
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19, Az ajándékozók az öcsém zsebébe teszik az én almám és dióm, az öcsém ajándékát, pedig
az én zsebembe teszik. Otthon aztán kicserélhetjük, ha akarjuk.
15.FEJADAG
3, 14 kétszobás és 28 négyszobás lakásról van szó. 5, A tyúkok száma 170 és a bárányok száma
480. 14, A 27 sétálót most figyelmen kívül hagyjuk. A zenélők és a labdázók megegyező számából
hamarosan kitalálható, hogy mindennel közel 10 ember foglalkozik. Pontosabban 8 zenél, labdázik és
atlétizál. 10 zenél és labdázik. 13 labdázik és atlétizál. 7 atlétizál és zenél. Végül csak zenél 7. csak
labdázik 1. és csak atletizál 13. Ilyenformán. a nemleges mezőbelieket, ha összegezzük, 18 zenél és
labdázik és 27 – 27 atlétikás vagy zenész, vagy labdázik. Mindösszesen 59 – en csodáltatják magukat a
sétálókkal. 15, A feladvány első felében közönséges játék dobókocka van. Vajon ismerjük – e még ezt
a régiséget?
16.FEJADAG
6, 40 2  40  4  4100  10  1  4 111  4  3  37 . 10, Legyen ab  ba  101ab  10 a 2  b 2 ,
azonnal belátható 12  21  101  2  101  4  , vagyis ez a szám 252. 12, Az összeg tagjai nem rendelkeznek közös osztóval, a feladvány felbontást kér, ezért kiszámítjuk az összevonást 55 = 5·11. 15, 312312
– 297297 = 312·1001 – 297·1001 = 3·5·1001 = 3·5·7·11·13. 18, Legyen valaki a 0 és az ismerősei
1,2,3,4,5. A találkozások egyik lehetősége (0,1,2), (0,1,3), (0,1,4), (0,1,5), (0,2,3), (0,2,4), (0,2,5),
(0,3,4), (0,3,5), (0,4,5), vagyis ebben a felállításban 10 nap szükséges.





17.FEJADAG
2, A kérdésben 3x5 y  m3  m5 értelmezés van, azt jelenti, hogy y  0,5, bár az 5 – el azt a kifogást emeljük, hogy ugyanazt a számot nem érdemes kétféleképp megadni, ezért az 5 már nem lehet.
A 3  x  5  y  m3 feltétel megadja a többi x  1,4,7 számot, vagyis a megoldás halmaza:

3150,3450,3750. 5, A kérdésben szereplő 3x5 y  m9  m5 feltétel megadja y  0,5, melyből az 5 –
öt azonnal ki is zárhatjuk, mert egy számot nem szokás kétféleképp megadni. Továbbá
3  x  5  y  m9 alapján x  1 , a megoldás halmaza pedig 3150 . 10, a+3a+6a = 10a, a.3a.6a = 18
a3=m50 , következésképp 10a = m50, vagyis a=5p. 13, D24  1,2,3,4,6,8,12,24; 16, Az első mérésre 3 –
3 golyót választok ki, s azt a két mérlegtányérra teszem. Ha egyensúlyban lesznek, akkor az asztalon
maradt golyók közül egyet – egyet téve a mérlegre, kiderül melyik a könnyebb. A mérlegtányéron vagy
az asztalon van? Ha nem lesznek egyensúlyban, akkor a könnyebb oldalról egyet – egyet teszek a tányérokba, mely eldönti, hogy a három közül melyik a könnyebb. A mérlegtányéron vagy a megmaradt
golyók közül való? Mindkét döntéshez csak két - két mérés szükséges. 18, Csak egyjegyű, mert 0.
18.FEJADAG

5

2, P=111a + 111b = 111(a+b) =m3. 3, A feltételnek megfelelő 71x84 y  m9  m2 , melyből levezetett x  20  y  m9 , megköveteli x+y=7 legyen, az y  0,2,4,6,8 és x  7,5,3,1,8 halmazok egyidejű teljesülését. Az ismétlődések miatt nyilvánvalóan felesleges lehetőségeket elhagyva egyetlen
megoldás kínálkozik: 715842 . 11, A 10 – eseket a 25 – ös helyett, csak akkor használhatom, ha a 25
– ösök száma páros. 10 helyett 25 – sel fizetni szintén korlátozott lehetőségeket tartalmaz. Nyilvánvaló, hogy nem akármilyen összeget lehet csak az egyik pénzegységgel kifizetni. 15, Tegyük fel, hogy
egységnyinek tekintem a róka 24 ugrását, ami az agár egységugrásával egyenlő (3·8 = 4·6). Az agár 24
ugrása idején, a róka mindenképp 28 – at ugrik. A 4 ugrás eltérés a 49 elmaradt ugrásban 12,25 – szor
van meg tehát, ennyiszer 8 – as ugrásokat kell produkálnia az agárnak, 12,25·8 = 98, ami közel négyszerese az egységnek tekintett róka ugrásának.
19.FEJADAG
7, Jellegzetesek az 0,1,5,6 , mert ezek hatványai is 0,1,5,6 végűek. Összegben például:
...0  ...0  ...2 , ...0  ...0  ...0 , ...1  ...1  ...2 , ...1  ...1  ...0 , ...5  ...5  ...0 , ...5  ...5  ...0 ,
...6  ...6  ...2 , ...6  ...6  ...0 . Ajánlott megvizsgálni a végződések szorzatát és hatványát is, fontos
tapasztalatokra tehettek szert. 8, „Ha nullában végződik, akkor kettővel és öttel, valamint a szorzatukkal is osztható”, „Egy szám jegyeinek összege osztható 3 – mal vagy 9 – cel”, „Ha egy szám utolsó két
jegye osztható 4 – gyel(25 – tel), akkor a szám is osztható 4 – gyel(25 – tel)”. 10, ...9  ...0  ...1  ...0 .
11, 28,91 15, Például 1352 = 8·169. 17, A lépcsők száma rendre 2a  1  2m  1 , 3b  2  3n  1 ,
4c  3  4 p  1 , 5d  4  5q  1 és 6e  5  6r  1 . Ez pontosan azt jelenti, hogy 2,3,4,5,6 számok legkisebb többszörösénél eggyel kevesebb számot keresünk. A lépcsőnek 59 foka van. 19, Az egyes szorzótényezők egyértelműsítik az alkalmas értékeket: x5  0,5 , x6  0,6 és x12  6. Sajnos, ezek a
halmazok nem rendelkeznek közös elemmel.

20.FEJADAG
3, Minden három egymás után következő szám hárommal való osztási maradéka vagy 1, vagy 2
vagy 0. Ez az utóbbi a keresett szám. 6, Minden számban a helyértéket a 10 valamilyen hatványa határozza meg. Ha a 10 - es hatványokat rendre (9…9+1) alakban fogjuk fel, akkor egy sor 9 – ces többszörös (ami önmagában osztható is 9 - cel) mellett, minden helyértékből egy – egy szám fennmarad. Ha
ezeket összeadjuk, akkor ezekből 9 többszörösét kell kapnunk (ettől az elemi osztás eljárása törvénnyé
A  120 ,
lesz). 9, 19902+1990+1991 = 1990(1990+1)+1991 = 1991·1991. 14,
B  102,136,153,170,187, T  120,180 , melyekkel a következő műveleteket végezzük:
A  B  Ø,
A B  A,
B A  B,
A  B  102,120,136,153,170,187 ,
T  A  180 ,
T  B  120,180, A T  120 és T  B  Ø. 16, P = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151,
157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199}. 17, 279 = m3, azaz minden legyártott kerék felhasználásra kerül. 18, 162162 = 21·34·71·111·131 , majd emlékeinket felrázva eszünkbe jut, hogy a hatványkitevőket eggyel növelve (a könnyebb eligazodásért jelöltem meg még az 1 – es kitevőt is) összeszorozzuk, a szorzást végrehajtva (24·5), megkapjuk az osztók számát(80).
21.FEJADAG
4, A fogaskerék megjelölt fogai 780 fog találkozása után kerülnek újra egymás mellé. Ez a fogszám az első keréknél három fordulatot, a második keréknél két fordulatot jelent. 7, Feltesszük, hogy
mindhárom komp indulásait ugyanattól a naptól kezdjük számítani, akkor a hatvanadik napon indulnak
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együtt. 8, A csoportban 61 tanuló van. 14, „2n – 1 + 2n + 1 = 4n = m4”. 17, Három darab zokni kihozatala elegendő.
22.FEJADAG
3, 1001 = 7·11·13. Legalább 61 darab alma. 6, Mindkét csapat tagjai kettősével jönnek be, azaz
négyesével való bejövetelükkor, tehát hármasával sem lesz maradék a felsorakozáskor. Alkalmas létszám példák: 12, 24, 36, 48, 60, … Az ötös csoportokba való besorolásra a várható maradék szintén
nulla, mint a nulla kétszerese. Ez egyetlen esetben, az első számnál valósul meg. A két csapatban tehát
24 játékos van, 12 – 12 az egyes csoportokban. 11, A 2a3b  m3  m5 kérdésnek a b adja a végződést, a
pedig az összeget. A keresett legkisebb szám 2130, a legnagyobb pedig 2835. 15, 1001 napban 143 hét
van. 16, A fogoly lány 2 évet és kilenc hónapot mesélt.
23.FEJADAG
1, A virágok száma 3·5·7 + 1 = 106, az egyes vázákba 3a+5a+7a = 15a = 105, akkor a = 7 szál
virágot tehettem, melyek között (egyesek száma a fennmaradó szállal növelve: 22, 36, 50) az utóbbi
nyilvánvalóan a legnagyobb. A felsorolásból kiderül, hogy legalább három váza szükséges (de hétnél
több váza felhasználása hiábavalóság). 2, A szám végződésére 19811990  19831988  19851986 
...1n  ...34.497  ...5n  1  1  5  7 törekedtünk, csakhogy ez nem négyzetszám végződés. 3, két szám
összege csak úgy lehet páratlan, ha az összeadandók egyike páros (2), a másik páratlan. 735 – 2 = 733
= p. 4, A feltétel csak akkor teljesül, ha  p,2k   1 . Megvizsgáljuk a következő esetek teljesülésének
valóság értékét 1,1  1 , 1,2k   1 ,  p,1  1 ,  p,2k   1 , melyek igaznak bizonyulnak. 5, P = 22n ·3n·
52n(2·5+3), R = 2n·32n·5n(2·3·5-22), S = 2 2n-3 ·32n·52n(2·5+3), D = 2n·3n·5n·13. 7, (30,50) = 10, azaz ab =
30 és ac = 50 azt jelenti, hogy ab + ac = 80 vagyis a = 10, b = 3 és c = 5. A kért összegek szorzata 104.
8, A {4,7,9} relatív törzsszámokból bár hat számot állíthatunk elő, ebből csak kettő lesz törzsszám:
2
2
(479,947). 10, a) 9 négyzetből csak két négyzet
rész. b) 16 négyzetből csak 2 négyzet
. c) 25
9
16
2
2
négyzetből csak 2 négyzet
rész. d) 36 négyzetből csak két négyzet
rész. 11, A hárommal és öt25
36
tel való felosztás a tizenöt felé való felosztást feltételezi. Könnyen belátható, hogy egész almák nem
képviselhetik a részeket. 12, P18 = (4230, 9234, 7236, 5238), P36 = (7236), P72, a 2 ismétlődésével kizárt eset, P45 = (4230, 8235). 15, A keresett szám egy tizenketted. 16, A keresett szám egy harmad. 17,
Párosan egyforma csoportokra vagdalják (akárhány) és mindenik párját elveszi egyik testvér. 18, Három fél tégla 6kg, öt tégla 20kg. 19, Igaz.
24.FEJADAG
2, Egy kis ráfigyeléssel …812 – es, szinte azonnal megadja a kért számban kijelölt …61 – es
végződést. 19812 = 3924361, azaz x = 9. 3, 2n + 1 + 2n + 3 = 4n + 4 = 4(n + 1) = 22(n + 1). 6,
64  32  16  8  4  2  1 63  64
, ha másképpen nem, az általánosított kifejezésből felismerhető


64
64
k 2  k 2 1
nem teljes négyzet. 8, Íme néhány alkalmasan választott példa, a kért törtekre:
k2
4 4 4 4 4 4 49
11 11 11 11 11 13 13 
. 14, A kért összefüggés és a hozzátar , , , , , , ,... . 13,      
13
17
19
31
71
1
2 3 4 5 6 5
11
17


m 1 5
 , melyből m  4 . 16, Az adott tejmennyiségből 1,8kg vaj készíthető.
tozó válasz: x  4 . 15,
m2 6
A vajkészítés felvezetőjét megszorzom tízzel, 15kg vajhoz 420l tej szükséges. 17, Némi átalakítással az

7

1
1
3
, a második napi ásás , a harmadik napi ásás , részeket tesznek ki. Ezek a részek
14
2
7
1 3 1
13 17 37 79 
Csökkenő sorozatba állítva:   , ezek pedig nagyságrendben 7  6  1 . 19,  , , ,  .
2 7 14
 31 71 73 97 

első napi ásás

25.FEJADAG
7, K = 272 + 27 +28 = 27(27 + 1) + 28 = 28(27 + 1) = 28·28. 9,
1
1
3
4
17
1 x  1 x  x  x  x  3 , nem, ez nem három tele doboz. 18, Minden felsorolt szám, csak egy
2
3
2
3
6
1 1 1 6  4  3 13
  1 , igen ezek együtt egynél nagyobbak.
egész résszel rendelkezik.   
2 3 4
12
12
26.FEJADAG
30 5 55
, amelyben 55  77  132 .
17,
 
42 7 77
27.FEJADAG
2, 18,12,6. 17, A mókus 8évig, a nyúl 10 évig élhet. A mi oroszlánunk 35 évet él, a medvénk
pedig megérheti az 50 évet. Az elefántunk 180 évig élhet boldogan, viszont a feladat a teknősről, csak
tréfásan kérdezhet, mert nem mond el róla, semmit.
28.FEJADAG

35
19 22 25 
11, A testvérek  , ,  hányadában költöttek megtakarításukból. Összesen pedig
57
 54 57 60 
hányadban. Nem esünk kétségbe, hogy a hányadok összege nem ad ki pontosan egyet, mert a hányadok
nem véges törtekből származnak, így összegük várhatóan nem véges. 13, A feladat értelmében
1
 1
1  4   zsák   2  zsák   15kg  helyzet érvényesül, megoldása 20kg. 17, A feladat a félrevezetés
egyik iskolapéldája. A nagy kísérettel felvonuló nemes úrnak szándékában sincs magáról és családjáról
emlékezni, kötelezettségét csak a szolgáira és katonáira terjeszti ki. A mondókában csak azokat tudjuk
megfigyelni, akikre pontos utalás van, a pontatlanságot csúsztatásnak tekintem, a nemes ajánlat bemutatója, akikkel mégis megpróbál néhány garast megtakarítani. Világosan kiderül, hogy két öreg tanácsos van, akkor két fiatal tanácsos is van (3·4g). Ahány tanácsos, annyi ügyelő, akik lehetségesen nők,
itt gyanús csúsztatás feltételezése van részemről (2·4g). Az említett nyolc ember kétszer annyi fegyveressel van körülvéve (16·4g). A gyalogosok is huszonnégyen vannak. A gyalogosok fele férfi, fele nő
(12·3g). Mindez összegezve éppen a hídőr által emlegetett összeg. Ennél kisebb számra nincs megoldás, más mennyiségekkel, sokkal több összeg jöhet össze. Feltehetően csak a nagyúr és a hídőr által
jelentett határ között mozoghatunk. Erre pedig csak a fenti felsorolás eshet meg. 18, A falióra kicsi
 1 12 8 
mutatója  , ,  részeket járja be.
12 12 12 
29.FEJADAG
19, A feladatnak megfelelő, a hányados és a maradék egyenlő, a következő összefüggéshez vezet: 6m  n, m  N , m  4 . Az ide találó megoldás 0,6,12,18,24 .
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30.FEJADAG
12, A zárójel feloldása 0 – át ad, amit osztva vagy szorozva csakis 0 – át kaphatunk. 14,

16, A megmaradt fél részt a hetedik napon végzi

1195 
2
2
el. 17, 
 . 18, 30 =900, 31 =961.
333


31.FEJADAG
15, 1  81  7 13 . 18, A nyerstojás ára 2lej, a főzés díja 0,50lej. 19, 158 – tól 315 – ig minden
szám ilyen, összesen 157 szám.
32.FEJADAG
11, A könyvet 108 és 109 oldalra kinyitva nézzük. 14, A sétány egy oldalán 201 csemetét ültetnek, egyenként 10m – enként. A másik oldalra sajnos, eggyel kevesebb csemete jut. A fásítás kissé hiányos lesz. 18, 2,3,4,5,6 .
33.FEJADAG
17, Csak a 3 és 4 négyzetszámairól lehet szó. Ugyanezen számok köbeinek összege 91. 18, A
legkisebb természetes szám a 0, a halmaz elemeinek számossága 1, azaz nem a legkevesebb. Ha a nulla
mentes természetes halmazt boncolgatjuk, akkor már lesz némi összhang: a halmaz legkisebb eleme 1,
az elemek számossága 1, azaz a legkevesebb.
34.FEJADAG
4, a) 49 2  49  50  49(49  1)  50  50(49  1)  50 2 , b) k 2  k  k  1  k k  1  k  1 és

k k  1  k  1  k  1k  1 . 8, ...1  ...1  ...0  ...0 , azaz osztható 10 – zel. 11, Ha négy egymás után
következő szám 24 – gyel való oszthatóságát nézzük, akkor a számok összege legalább 24 legyen
6k+6k+1+6k+2+6k+3 alakúnak gondoljuk, amelyben k≥2 így a hattal való oszthatóság teljesül, de to1
1
1
 1 állítás
vábbi néggyel való oszthatóság nehezen kezelhető akadályokba ütközik. 15,  3   9 
3
9
27
belátható, viszont a tizedes számban való kifejezés egyenként befejezetlen osztások, mert a 3 – mal való osztások maradékosok, melyek miatt az összevonásnál hiányok mutatkoznak. 19, Az egyik szám
0,01 és a másik szám 4,99.
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