
 Matematika  9-10. évfolyamok 

A feladatokat indoklással, szükség esetén ábrával és a gondolatmenet leírásával kell beadni. A 

tízedikes évfolyamosok törekedjenek a szöveges feladatok algebrai leírására! 

1. Ha összeadjuk két egész szám összegét, különbségét, szorzatát és hányadosát, eredményül 500-at 

kapunk. Mi lehet ez a két szám? 

2. Egy mozi pénztárnál 6 ember áll sorban. Közülük 3-nál csak 1000 Ft-os, a többinél csak 2000Ft-os 

bankjegy van. A mozijegy ára 1000 Ft. A pénztárosnak nincs váltópénze. A 6 ember hányféleképpen 

állhat sorba, ha azt akarjuk, hogy egyszer se akadjon el a jegyeladás a váltópénz hiánya miatt? 

3. Jelölje egy háromszög csúcsait A, B, C. Legyen az AC oldal felezőpontja E, a BC  oldal B-hez 

közelebbi harmadoló pont  D. Az AD és BE egyenesek metszéspontja legyen F. Mekkora a BDF 

háromszög és az FDCE négyszög területének aránya? 

4.Béla egy papírlapot tetszőleges módon felosztott 7 részre. Az így kapott részek közül az egyiket 

felosztotta 13 részre. Majd az így kapott egyik részt felosztotta 7 részre, és így folytatta a felosztást, 

ügyelve arra, hogy a 7 és 13 részre való felosztást váltakozva végezze. Egy idő múlva azt mondta 1991 

részt kapott. Jól számolt-e Béla? 

5. Egy négyzet középpontja egy másik négyzet csúcsa. Mekkora a két négyzet közös részének 

területe, ha a négyzetek oldala 2 cm? 

6. Az orvosok és ügyvédek egy csoportjában az átlagéletkor pontosan 40 év. A csoport orvosainak 

pontosan 35 év, az ügyvédeknek pontosan 50 év az átlag életkora. Határozd meg az orvosok és 

ügyvédek arányát! 

7. Az ABCD négyzet AB oldalának felezőpontja F. A D csúcsból FC -re állított merőleges talppontja T. 

Bizonyítsd be, hogy DAT háromszög egyenlőszárú! 

8. Határozd meg b, c számjegyeket, ha 
     

     
  

 

 
   ! 

9.Geobestia, a gonosz varázsló birodalmában háromféle test él: 24 gömb, 20 kocka és 30 tetraéder. A 

varázsló megtiltotta, hogy különböző típusú testek találkozzanak egymással. Ha azonban két 

különböző típusú test mégis találkozott, akkor a varázsló mindkét testet harmadik testté változtatta. 

Egy idő után már csak egyféle testek éltek a birodalomban. Milyen testek lehetnek ezek? 

10. Nyuszi Karácsonyra ajándékot készített valamennyi ismerősének és Zsebibabának. Nyuszi 

ismerősei is ajándékot készítettek egymásnak és Nyuszinak és Zsebibabának. Az összes ajándékot a 

100 holdas Pagony közepén álló Bükkfa tövébe hordták, ahol Micimackó és Róbert Gida 

összeszámlálta őket. Eztán így fordult Róbert Gida Micimackóhoz:  

Lám az ajándékok száma egy olyan 200-nál nagyobb háromjegyű szám, melynek minden számjegye 

pozitív négyzetszám. Mond kedves buksi medvém, hány ismerőse van Nyuszinak? 


