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1.  Hatványozás, oszthatóság

1. Miért nem lehet két prímszám összege 1997?

2. Hány olyan dátum van egy évben, ahol a hónap sorszáma osztója a nap sorszámának?

3. Melyek azok a háromjegyű pozitív egész számok, melyeknek pontosan 5 db pozitív osztójuk van?

4. Hány olyan 1000-nél kisebb természetes szám létezik, amelyek 5-tel nem oszthatók?

2.   Műveletek, racionális számok

1.  26 m hosszú anyagból kendőket készítenek. Egy kendőhöz  m hosszú anyag kell. Maximális számú 
kendő legyártása után mennyi anyag marad ki?

2.  Hogyan lehet 7 db egyforma cipót 12 egyenlő darabra vágni úgy, hogy egy cipót se daraboljunk 
12 felé?

3.   Geometriai alakzatok

1.  Mennyi lehet a legtöbb közös pontja egy hatszögvonalnak és egy háromszögvonalnak, ha minden 
oldaluk különböző egyenesre illeszkedik?

2.  Egy 4 cm × 4 cm × 3 cm-es fahasábot pirosra festünk, majd a festés után 1 cm élű kis kockákra 
vágjuk. Hány kis kockának lesz 3; 2; 1; 0 piros színű lapja?

4.   Függvények, arányosságok, százalékszámítás

1.  Két szám úgy aránylik egymáshoz, mint 3:2. Ha mindkét számot elosztjuk 6-tal, akkor a második 
hányados 4-gyel kisebb lesz az elsőnél. Melyek ezek a számok?

2.  A nyári vásár alkalmával egy cipő árát az  részével csökkentették. Az akció letelte után ismét drá-
gább lett a cipő, méghozzá az akciós árának az  részével. Az eredeti árhoz képest hogyan változott 
a cipő végleges ára?

5.   Tengelyes tükrözés

1.  Vegyél fel két, egymással párhuzamos egyenest. Ezek lesznek a tükörtengelyek. Az egyik félsíkban 
vegyél fel egy háromszöget, majd tükrözd először az egyik, majd a másik tengelyre. Mit tapasztalsz?

2.  Van két golyó egy biliárdasztalon. Hogyan kell az egyiket meglökni ahhoz, hogy a golyó a biliárd-
asztal falának ütközve, majd onnan visszapattanva (mandínerből) éppen eltalálja a másik golyót? 
Szerkeszd meg!

6.   Egyenletek, egyenlőtlenségek

1.  Hány éves most az az ember, aki 5 év múlva kétszer olyan idős lesz, mint amennyi 10 évvel ezelőtt 
volt?

2.  Andi most 45 éves. Háromszor annyi éves, mint Bandi volt akkor, amikor Andi annyi éves volt, 
amennyi Bandi most. Hány éves most Bandi?


