
Hetedikesek levelező matematikaversenye III. forduló 

 

1.  Egy mosogatógép 69.990 Ft-ba kerül. Részletfizetési akcióban kifizetjük az ár 20%-át, egy 

egyszeri 10%-os kezelési költséget – amelyet az eredeti árból számítanak - , majd egy éven át 

minden hónapban egyenlő 5000 Ft-os részletet. Hány százalékkal fizettük túl a mosogatógép 

árát? 

2.  Harry Potter Mindenízű Drazsés csomagjában háromféle ízű drazsé van: 14 pirítósízű, 8 

csokis és 6 kísértetízű. Legalább hány drazsét kell kivennie a csomagból, hogy biztosan 

legyen köztük 

 a) csokis ízű 

 b) pirítósízű 

 b) mindhárom ízű drazsé? 

3.  Béla, János, István és Péter egy 18 emeletes ház különböző emeletein lakik.  

Közülük az egyik orvos, a másik tanár, a harmadik építész, a negyedik fodrász.  

Béla István fölött lakik, és Péter alatt.  

János az orvos alatt lakik.  

Péterhez ötször olyan magasra kell menni, mint a fodrászhoz. 

Ha az építész két emelettel magasabbra költözne, akkor éppen az orvos és a tanár között 

középen lakna; ha azonban fele olyan magasra költözne, mint ahol lakik, akkor az orvos és a 

fodrász között lakna félúton. 

 

Állapítsuk meg minden lakó foglalkozását és azt, hogy hányadik emeleten lakik! 

 

4.   Írd fel az 1000-et 

a) nyolc darab nyolcas számjegy segítségével úgy, hogy csak összeadást használj 

b) nyolc darab ötös számjegy segítségével úgy, hogy csak kivonást és osztást használj 

c) tíz darab kettes számjegy segítségével úgy, hogy csak összeadást és szorzást használj 

A felírásban természetesen zárójeleket is alkalmazhatsz, ha szükséges! 

5.    Közös középponttal köröket (koncentrikus köröket) rajzolunk úgy, hogy sugaraik aránya 

1 : 2 : 3 : 4 : 5 legyen. A satírozott körgyűrű területe hány százaléka a legnagyobb kör 

területének? 

 

 

 

 

 

 



 

Beküldési határidő: 2011. december 16. 

 

 

Cím: Neumann János Középiskola és Kollégium 

„Hetedikesek levelező matematikaversenye” 

3300 Eger, Rákóczi út 48. 

 

 

További információk: 

 

Köszönjük, hogy a feladatok megoldását részleteztétek, válaszaitokat indokoltátok, szép 

megoldások születtek. A pontszámok is magasabbak lettek! Kérjük a továbbiakban is ilyen 

pontosan dolgozzatok! 

 

Kérünk minden tanulót, hogy a megoldási lapjaikon tüntessék fel a nevüket és a választott 

jeligéjüket. Az egyes feladatsorok megoldásait iskolánk honlapján (www.nejanet.hu) lehet 

megtekinteni a beküldési határidő lejárta után. A tanulók az elért pontszámaikat a jeligés 

listában nézhetik meg a honlapon. Amennyiben jeligét nem adnak meg, akkor pontszámaikról 

az utolsó forduló után értesülhetnek. 

 

A negyedik feladatsor megjelenési időpontja: 2011. december 19. 

 

 

Mindenkinek sok sikert és további jó matekozást kívánunk! 

 

Eger, 2011. november 21. 

 

Petrásné Szűcs Eleonóra 

Természettudományi szakmacsoport vezető 

 

 

 

 

 

 

http://www.nejanet.hu/

