
Hetedikesek levelező matematika versenye / 1. forduló

1. A négyzetekbe csak egész számokat ı́rhatsz.

(a) Milyen szám kerül a legfelsőbe, ha minden négyzetbe (a legalsó sort
kivéve) az alatta lévő két négyzetben szereplő szám összege kerül?

1 2 5

6

7

(b) Milyen szám kerül a legfelsőbe, ha minden négyzetbe (a legalsó sort
kivéve) az alatta lévő két négyzetben szereplő szám szorzata kerül?

1 2 5

10

2. T́ız kosárban alma van, mindegyikben ugyanannyi. Ha mindegyikből
kivennénk 15 darabot, akkor a kosarakban annyi maradna összesen, amen-
nyi most 7 kosárban van. Hány alma van összesen a 10 kosárban?

3. Az osztályban az egyik szünetben betört egy ablak. A teremben ekkor csak
Balázs, Feri, Jóska és Miklós tartózkodott. Osztályfőnökük kérdésére: -
Ki törte be az ablakot? - a következő válaszok hangzottak el:

Balázs: Feri volt.

Jóska: Nem én voltam, az biztos.

Feri: Miklós tette.

Miklós: Feri hazudik, ha azt álĺıtja, hogy én voltam.

Ki volt a
”
tettes”, ha a négy gyerek közül pontosan egy hazudott, a másik

három pedig igazat mondott?

4. Jani farönköket fűrészel szét, mindegyiket 5 részre. Minden vágás 3 percig
tart és 15 perc munka után 5 percet pihen. Mennyi idő alatt végez 5 db
farönkkel?

5. Az iskola egy olyan téglalap alakú telken van, amelynek hosszabbik oldala
négyszerese a rövidebbnek. A téglalap 1

4 részét az iskolaépület foglalja el,
amelynek az alapterülete 784m2 . Mekkora a kerülete a teleknek?
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