
Hetedikesek levelező matematika versenye / 2. forduló 
 
 
 
1) Három vödrünk van: egy piros, egy kék és egy sárga. Minden vödörbe töltünk valamennyi vizet, de 
mindegyikbe legfeljebb csak 5 litert. A vödrökben különböző mennyiségű víz van, melyek mérőszáma 
miden esetben egész szám. Ha a piros vödörből a vizet a kék vödörbe töltjük, akkor ugyanannyi víz 
lesz benne, mint amennyi a sárga vödörben van. A sárga vödör tartalmának a fele ugyannyi, mint a 
piros vödör tartalmának a kétszerese. Mennyi víz volt eredetileg a vödrökben? 
 
 
2) Melyik számítás eredménye 5-nek a többszöröse? 
a) (  3235)23 ⋅++⋅+
b)12   72324 +⋅+⋅−
c) 28   327)43(2 ⋅−++⋅−
d)   )52(35233 −⋅−⋅+⋅
 
 
3) 4 számkártyánk van a 3, 2, 0, 0 számjegyekkel. 
a) Hány különböző négyjegyű számot tudunk kirakni ezeknek a számkártyáknak az átrendezésével? 
b) Ezek közül hány szám I) páros? 
    II) osztható hárommal? 
    III) osztható néggyel? 
 
 
 
4) Hexagónia főtere egy szabályos hatszög. A város vezetői egy közelgő ünnepre szeretnék a tér egy 
részét egy szabályos háromszög alakú ponyvával lefedni az ábrán látható módon. (A háromszög csúcsai 
a hatszög oldalának felezőpontjai.) Hányadrésze lesz a ponyva területe a tér területének? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Egy hajós a tengeren hajózik. Minden nap 45 tengeri mérföldet tesz meg, de éjjel elalszik ezért a 
hullámzás 25 mérföldet visszasodorja. Hány nap alatt ér a 400 mérföldre lévő Bergengóciába? 
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