
Matematika 7.o-8.o 

SZÁMKERESZTREJTVÉNY 
 

Vízszintes  a) Misi felírta az összes háromjegyű számot egy-egy papírlapra (mindegyik 

lapra csak egy számot írt, és egyik számot sem írta egynél több lapra), majd ezeket betette egy 

dobozba. Legkevesebb hányat kell kihúznia közülük becsukott szemmel, hogy a kihúzott 

számok között biztosan legyen két szomszédos? 

c) Három egymást követő szám összege 360. A három szám közül melyik a legnagyobb? 

f) Egy zacskóban 80 cukor van: 20 piros, 20 fekete, 20 zöld, 20 sárga. Egy bekötött szemű 

gyereknek legalább hány cukrot kell kivennie ahhoz, hogy biztosan legyen mindegyik színből 

4 darab? 

h) Egy dobozban 2 fehér, 3 piros, 4 kék és 5 zöld egyforma méretű golyó van. Legkevesebb 

hány golyót kell találomra kihúzni közülük, hogy biztosan legyen közöttük mindegyik 

színből? 

i) Egy korongot megcímkéztünk az „1”, két korongot a „2”, három korongot a „3”, …, és 

végül 50 korongot az „50” jelzéssel. Az így megjelölt 127550321    korongot egy 

dobozba tesszük, majd onnan becsukott szemmel kiveszünk néhány korongot. Legkevesebb 

mennyit vegyünk ki, hogy biztosan legyen a kivett korongok között legalább 10 azonos 

címkéjű? 

k) Mennyi a legkisebb páros kétjegyű szám kétszeresének a fele? 

l) Mennyi a 1098765432   összeg értéke? 

n) Mennyi a 3028262422201816141210   összeg értéke? 

q) Az egyik negyedik osztályban dolgozatírásnál biztosak lehetünk abban, hogy lesz legalább 

5 diák, akik ugyanazt az osztályzatot kapják. Legalább hány fős ez az osztály? 

s) Egy zsákban 10 fehér, 20 fekete, 30 barna egyforma méretű zokni van. Hány darabot kell 

kivenni véletlenszerűen, hogy biztosan legyen közte 3 pár fehér? 

t) Mennyi a 73727170696867   összeg értéke? 

u) Marci felírta az összes háromjegyű számot egy-egy papírlapra (mindegyik lapra csak egy 

számot írt, és egyik számot sem írta egynél több lapra), majd ezeket betette egy dobozba. 

Legkevesebb hányat kell kihúznia közülük becsukott szemmel, hogy a kihúzott számok között 

biztosan legyen három szomszédos? 
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Függőleges 
a) Mennyi az 302928274321    összeg értéke? 

b) Egy zsákban 10 fehér, 20 fekete, 30 barna egyforma méretű zokni van. Hány darabot kell 

kivenni véletlenszerűen, hogy biztosan legyen közte 2 pár fehér és 1 pár barna? 

d) Egy zsákban 10 pár fekete és 10 pár barna, ugyanolyan méretű kesztyű van. Hány darabot 

kell találomra kivenni, hogy biztosan legyen közte egy pár (azonos színű) kesztyű? 

e) Máté elkezdte összeadni 1-gyel kezdődően az egymást követő (egész) számokat, tehát az 1, 

2, 3, 4, … számokat. Egy idő után elfáradt, és abbahagyta. Ekkor az összeg értéke 120 és 150 

között volt. Mennyi volt ez az összeg? 

g) Egy kempingben, ahol csak négyágyas faházak vannak, 32 diák és két kísérő tanár rendelt 

szállást. Neveket nem adtak le, de azt közölték, hogy egy faházban csak azonos neműek 

lakhatnak, valamint diák tanárral nem kerülhet egy faházba. Legkevesebb hány faházat kell 

így fenntartani, hogy biztosan el tudják szállásolni őket? 

i) Mennyi az alábbi összeg értéke? 

252102153202252302352402452502552602652702752802 

j) Mennyi a 100908070605040302010   összeg értéke? 

m) Ebben a számban a számjegyek szorzata 1-gyel nagyobb a számjegyek összegénél. 

o) Legalább hány fős az az osztály, ahol biztosan van három diák, akik ugyanabban a 

hónapban ünneplik születésnapjukat? 

p) Mennyi az    161718192021227654321   összeg értéke? 

r) Egy osztály minden tanulója leírja a hét azon napjának kezdőbetűjét, amelyikben született. 

Összeszámolva a leírt betűket, kiderült, hogy pontosan egy betű van, amelyet négyen írtak, 

egyetlen betű sincs, amelyet négynél többen írtak. Mennyi lehet az osztály legnagyobb 

létszáma? 

s) A Danon cég Szafári akciót hirdetett. Az általa forgalmazott joghurtok fedőfóliájának 

belsején az alábbi állatfigurák egyike volt látható: krokodil, majom, oroszlán, elefánt, zebra, 

orrszarvú, strucc, zsiráf. A Szafári utazásért kiírt jutalomsorsoláson az vehetett részt, aki 

összegyűjtött mindegyik fajta állatfigurából egyet, vagy összegyűjtött egy fajtából nyolcat. 

Legkevesebb hány joghurtot kellett megvásárolnia annak, aki biztosan részt akart venni a 

jutalomsorsoláson? 

 

2. A Fekete kalóz néven elhíresült kalózkapitány egyik sikeres kalandja után kiszámíttatja 

saját maga és kisfia életkorának, valamint hajója hosszának a szorzatát. Az eredmény 26159 

lett, amelyet mint szerencseszámot egy medálra vésetett és mindig a nyakában hordott. Hány 

éves a kapitány? (A hajóhosszt méterekben mérték, és a mérőszám egész szám.) 

 

3. 7 rabló a zsákmányolt aranyat úgy osztja el, hogy névsor szerint vesznek belőle annyit, 

amennyi az ott levő aranyak számának számjegyösszege (pl. ha a soron következő zsivány 

előtt 156 db arany van, akkor ő 1+5+6=12 db-ot vesz el). Két teljes kör után az arany elfogy. 

Mindenkinek ugyanannyi jutott, csak a bandavezérnek lett több. Hányadik a névsorban a 

főnök, és mennyi arany jutott neki? 

4. Két padon 6-6 gyerek ül. Valamennyien különböző életkorúak (az életkorok egész 

számok), és az egyik padon ülő gyerekek életkorának összege és szorzata is megegyezik a 

másik padon ülők életkorának összegével, ill. szorzatával. A legidősebb gyerek 16 éves. Hány 

évesek azok a gyerekek, akik vele egy padon ülnek? 

5. . A mesebeli róka a következő egyezséget kötötte egy legénnyel: ahányszor átmegy a hídon, 

mindannyiszor a róka megkétszerezi a pénzét, s ebből a pénzből kell 24 krajcár vámot fizetnie. A 

legény azt hitte, hogy ily módon sok pénzhez juthat, de nagyot csalódott. Amikor ugyanis harmadszor 



ment át a hídon és kifizette a vámot, nem maradt egy krajcárja sem. Mennyi pénze volt a legénynek, 

amikor az egyezséget megkötötte? 

 

6. Három betyárnak van nyolc pénzeszsákja. A betyárok tudják, hogy az egyes 

pénzeszsákokban 133, 56, 42, 87, 88, 46, 98, 143 dukát van. Osszátok szét a pénzeszsákokat a 

betyárok között úgy, hogy mindegyik betyár ugyanannyi dukátot kapjon! A pénzeszsákokból 

pénzt kivenni nem lehet! Hány dukát jut egy-egy betyárnak? 

 

 


