
7.-8. osztály  

1. feladat 

Írd be a bűvös négyzetekbe a hiányzószámokat! 

A sorokban, oszlopokban és az átlókban lévő számok összege megegyezik.  

 

 

 

2. feladat 

Egy természetjáró szakkör kirándulásáról készült ez a grafikon. 

a) Hány kilométert tettek meg- az indulás után- másfél óra alatt? 

Mennyi volt ekkor a sebességük? 

b) Mikor álltak meg először pihenni? Milyen távolságra voltak ekkor a kiindulási 

ponttól? 

c) Mennyi ideig tartott az első pihenőjük? 

d) Mikor fordultak vissza? Milyen távolságra voltak ekkor a kiindulási ponttól? 

e) Milyen távolságra volt egymástól az első és a második pihenőhelyük, ha 

ugyanazon az útvonalon jöttek  

hazafelé? 

f) Mekkora volt a sebességük a kirándulás utolsó órájában? 

 



3. feladat 

Számítsd ki a törtek pontos értékét! Ügyelj a műveleti sorrendre! 
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4. feladat 

Egy kollégiumban 56 lány lakik. A lányok mindegyike vagy barna hajú, vagy kék 

szemű, vagy jeles tanuló. 45-en vannak barnahajúak, 39-en kék szeműek és 24-en jeles 

tanulók. 29 fő barna hajú és kék szemű,15 fő kék szemű és jeles tanuló, 20-an pedig 

barna hajúak és jeles tanulók. Hány barna hajú, kék szemű, jeles tanuló van közöttük? 

Hány olyan jeles tanuló van, aki nem barna hajú és nem is kék szemű?  

5. feladat 

Ki követte el a gázolást? 

Egy motorkerékpáros elgázolt valakit, akit eszméletlen állapotban elszállítottak a 

kórházba. A baleset tanúi: a motorkerékpáros, két gyalogos, akik szemtanúi voltak a 

gázolásnak és a fodrász, aki saját szemével nem látta a balesetet, valamint a sérült, ha 

majd eszméletére tér. Az 5 tanú nevének kezdőbetűi P, K, G, M, D. A kezdőbetűk 

sorrendje nem egyezik meg a tanúk előbbi sorrendjével. Állapítsd meg az alábbiakból, 

ki kicsoda! 

P szerint a motorkerékpáros volt a hibás, mert megengedettnél nagyobb sebességgel 

haladt és nem jelzett. 

A motorkerékpáros hangosan összeszólalkozott M-mel, úgy választották szét őket. 

K 10 perccel a baleset után,már nem volt a baleset színhelyén. 

G a 30 éves fodrásznak elmondta az egész baleset lefolyását. 

A sérült, M nős fiának a barátja. 

 

6. feladat 

Atlétikai versenyek klasszikus műsorszáma a 100 méteres síkfutás. Fejezd ki a 100 m-

es távolságot az a következő mértékegységekkel közelítő pontossággal. 

Egyiptom: 1 királyi rőf= kb. 52 cm 

Anglia: 1 yard = 914 cm 

             1 yard = 3 láb (foot)= 36 hüvelyk (inch) 

Magyarország: 1 magyar mérföld= kb. 8534 m 

Görögország: 1 olimpiai sztadion= 600 láb 

  1 láb= kb.32 cm 



 

7. feladat 

A villamoson összesen 41 ember utazik. Felszáll még 3 férfi és 6 nő, s most már 

ugyanannyi férfi és nő utazik a villamoson. Eredetileg hány férfi és hány nő volt? 

8. feladat  

Melyik számra gondoltam? 

A kijelentések alapján állapítsd meg a gondolt számot! Egész szám. Nem prímszám. 

2-vel, 4-gyel, 5-tel osztható. Kétjegyű szám. Kisebb 100-nál. Valódi osztóinak a 

száma 10. A 420 többszöröse a gondolt számnak. 

A kijelentések közül válaszd ki azokat, amelyek feleslegesek a gondolt szám 

kitalálásához! 

9. feladat  

Jóska édesapja jutalmat kapott. Az  
 

 
 részét félretette nyaralásra,

 

 
 részét takarékba 

tette, 
 

  
 részén könyveket vásárolt. Még maradt 9000 Ft-ja. Mennyi volt a jutalom? 

 

10. feladat   

Két brigád együtt 152 000 Ft-ot keresett. Az egyikben 6 személy dolgozott 12 napon 

át, a másikban 8 fő 11 napon át. Osszuk fel a keresetüket!  

11. feladat 

 

 

  



12. feladat 

Egy asszony a piacon tojást árult. Az első vevőnek eladta az összes tojás felét és még 

1 tojást. A második vevőnek eladta a megmaradt tojások felét és még 1 tojást. A 

harmadik vevőnek eladta a maradék tojások felét és még 1 tojást. A negyedik vevőnek 

eladta a még megmaradt tojások felét és még 1 tojást, s ekkor egyetlen tojása sem 

maradt. Hány tojást vitt a piacra az asszony, s mennyit vett meg ebből egy-egy vevő? 

13. feladat 

Egy falu lakosainak a száma négyzetszám. Ha 100 új lakos telepedne le, akkor a 

lélekszám eggyel nagyobb lenne egy négyzetszámnál. Ha még 100 lakos kötözne oda, 

akkor a lakók száma ismét négyzetszám lenne. Mennyi a falu lakossága?  

 

(pl. 3
2
= 9 négyzetszám) 

14. feladat 

Egy óra két mutatója nem sokkal 6 óra után 110°- os szöget zár be. Kevéssel 7 óra 

előtt ismét 110 °-os szöget zárnak be a mutatók. Mennyi idő telt el a két állapot 

között?  


