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1. Csalós Csabi matekversenyre készült, ezért az internetről egy okosító-párlat receptjét 

töltötte le:  

„Végy egy 24 literes réz kondért, és mérd pontosan félig teliholdnál gyűjtött forrásvízzel. 

Előkészítésként 72 óráig áztass ebben a forrásvízben 13 páfránylevelet. Ebben aztán 4 

napig kell főznöd 60 dkg citrom lereszelt héját. Végül az egészet hagyd pihenni pontosan 

2009 percig, mielőtt a kondérból üvegekbe töltöd. A párlat csak üvegből fogyasztva 

hatásos.” 

Elkészül-e Csabi az okosító párlattal, ha csak 2 nap múlva lesz telihold, a versenyre pedig 

10 nap múlva kerül sor? (A forrásvízen kívül minden hozzávalója van Csabinak.) 

 

 

2. Mari néni tojást vitt a piacra. Az első vevő megvette a tojások felét, a második a 

maradék tojások harmadát, a harmadik a még megmaradtak ötödét. A negyedik vevő 

elvitte a megmaradt 8 darab tojást. 

a) Hány tojást vitt Mari néni a piacra? 

b) Hány tojást vettek a vevők külön-külön?  

 

 

3. Miklós gazda kecskéket tart. Minden kecskéje két-két gidát ellett. A gidák hatod részét 

megette a farkas, a megmaradt gidák negyede betegségben elpusztult. A megmaradt gidák 

ötöd része elkóborolt, így összesen 12 gidája maradt Miklós gazdának. 

Hány kecskéje volt eredetileg? 

 

 

 

4. A 6.B osztályt Elemér, Fruzsina, Márk és Tamara képviselte a megyei 

matematikaversenyen. A verseny után mindegyiket megkérdezték osztálytársaik, hogy 

melyik helyen végeztek? 

Elemér: Első lettem. 

Fruzsina: Nem lettem sem első, sem utolsó. 

Márk: Én lettem az utolsó. 

Tamara: Nem lettem első. 

A négy gyerek közül egyikük első lett. 

Béla, aki látta a versenyt, ezt mondta: „A négy válasz közül csak három igaz, egy hamis.” 

Ki mondott valótlant? Ki volt az első? 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Misi, Pali és Janka készülődnek a farsangra. Három jelmez áll rendelkezésükre: bohóc, 

kalóz és szellem. 

Pali ezt mondja: 

– Ha Jani bohócnak öltözik, akkor én kalóz leszek! De ha Jani lesz a kalóz, akkor én 

inkább szellem leszek. 

Erre Misi megszólal: 

– Ha Pali nem bohócnak öltözik be, akkor én leszek a kalóz! 

Melyik fiú milyen jelmezbe öltözött, ha minden elhangzott állítás igaz? 

 

 

6. Petiék utcájában 15 ház áll. Minden ház előtt 4 fa van, minden fán 3 fészek található. 

Minden harmadik fészek lakatlan. A többi fészek mindegyikében 4 madár él. Minden 

hatodik itthon maradt a télre a többiek elrepültek Afrikába.  

Hány madáretetőt tett ki Peti, ha egy madáretető 15 madarat képes ellátni? 

 

 

7. Peti leírta szépen, egymás mellé az összes háromjegyű számot, ám a páratlanokból 

kifelejtette a 0-t. Hány 0-t felejtett el leírni Peti? 

 

 

8. Petiék az iskolában díszeket készítenek. Egy 36 cm
2
 területű 

négyzetből vágták ki az alábbi ábrán látható csillag alakú részt. Mekkora 

a kivágott rész területe? 

 

 

 

 

9. Nyolc számkártyára felírtuk egytől nyolcig a természetes számokat, lefelé fordítottuk 

őket az asztalon és összekevertük, majd kihúztuk a kártyák felét. A kihúzott kártyán lévő 

számok szorzata 105.  

Mennyi a kihúzott kártyákon lévő számok összege? 

 

 

10. Tréfás Tercsi felírtra az összes olyan kétjegyű számot, amelyet 15-tel osztva 3-at 

kapott maradékul. Kiszámolta az összegüket. 

Melyik számot felejtette ki, ha 270-et kapott összegként? 

 

 

 


