
Hetedikesek levelező matematika versenye / 2. forduló

A feladatok megoldásánál ı́rd le, hogy hogyan gondolkodsz, mert
a helyes levezetésért részpontokat is szerezhetsz.

1. Számı́tsd ki a következő tört pontos értékét:
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2. (a) Melyik betű jelöli a 3-as számot?
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(b) Mennyi a P + Q + R + S értéke, ha:
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3. A pontok a négyzet oldalait 3 - 3 egyenlő részre osztják. Hányadrésze
a besat́ırozott háromszög területe a négyzet területének?

4. Egy hattagú énekegyüttes (Anna, Kriszti, Orsi, Petra, Szilvi
és Timi) fellépnek. A sźınpadon egymás mellett, egymástól
egy - egy méterre állnak. Azt tudjuk, hogy Krisztitől Szilvi 2
méterre áll, Timitől Kriszti 1 méterre, Petrától Timi 3 méterre
és Annától Petra 5 méterre áll. Ki állhat Petra mellett?

5. A mesebeli róka a következő egyezséget kötötte egy legénnyel:
ahányszor átmegy a h́ıdon, mindannyiszor a róka megkétszerezi
a pénzét, s ebből a pénzből kell 24 krajcár vámot fizetnie min-
den egyes átkelésnél. A legény azt hitte, hogy ı́ly módon sok
pénzhez juthat, de nagyot csalódott. Amikor ugyanis harmad-
szor ment át a h́ıdon, nem maradt egy krajcárja sem. Mennyi
pénze volt a legénynek, amikor az egyezséget megkötötte?
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Kérünk minden tanulót, hogy a megoldási lapjaikon tüntessék
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