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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöld! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
 
1. A 8.b osztályba 10 fiú és 20 lány jár. A fiúk magasságának átlaga 170 cm, a 

lányoké 161 cm. Mekkora a 8.b osztályba járó tanulók magasságának átlaga? 
(A) 1,62 m (B) 1,63 m (C) 1,64 m (D) 1,65 m (E) 1,655 m 

 
2. Az a, b, c, d ebben a sorrendben egymást követő természetes számok. Mely 

állítás igaz az alábbiak közül? 
(A) 2a c b+ =  (B) a d b c+ = +  (C) a b c d− = −  
(D) a c d b− = −  (E) a c d b− = −   

 

3. Hány olyan pozitív hatjegyű szám van, amelyben a számjegyek vagy csök-
kenve, vagy növekedve követik egymást? 
(A) 84 (B) 168 (C) 210 (D) 294 (E) 420 

 

4. Mely élek mentén kell a kockát felvágni, hogy a mellékelt 
kockahálót kapjuk? 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E) 

 

5. Hány természetes számra teljesül a 2004 20053 3x≤ ≤  egyenlőtlenség? 
(A) 2004 (B) 20043  (C) 20043 1+  (D) 20042 3⋅  (E) 20042 3 1⋅ +

 

6. Adott a esetén hány x egész megoldása lehet az 2 0a x a− + =  egyenletnek? 

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) végtelen sok
 
7. Az állatkerti belépő 600 Ft. A belépő árcsökkentése után a látogatók száma 

felével nőtt, a bevétel pedig negyedével nőtt. Hány Ft-ra csökkent a belépő 
ára? 
(A) 400 (B) 420 (C) 450 (D) 480 (E) 500 

 
8. Hány háromszög látható az ábrán? 

(A) 36 (B) 55 (C) 56 
(D) 78 (E) 91  

 
 

9. Hány téglalapot lehet kijelölni egy 8×8-as négyzetrácsban úgy, hogy oldala-
ik rácsegyenesek legyenek? 
(A) 204 (B) 512 (C) 784 (D) 1296 (E) 3240 

 
10. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 

(A) Ha egy háromszögben egyik szög a másik pótszöge és úgy arányla-
nak egymáshoz, mint 1:2, akkor a háromszög oldalai között van két 
olyan oldal, amelyek aránya szintén 1:2. 

(B) Van olyan négyjegyű szám, amelynek páratlan számú osztója van. 
(C) A rombusz oldalfelező pontjai téglalapot határoznak meg. 
(D) Van olyan kétjegyű szám, amelyik egyenlő a nála kisebb osztóinak 

összegével. 
(E) Van olyan háromszög, amely magasságainak felezőpontjai egy egye-

nesen vannak. 
 
11. Egy O középpontú, r sugarú körbe beírtuk az A1, A2, A3, …, A99, A100 csúcs-

pontokkal rendelkező szabályos sokszöget. M egy olyan pont a sokszög sík-
ján kívül, melyre OM = r. Mekkora az A3MA53 szög? 
(A) 15° (B) 30° (C) 60° (D) 90° (E) 120° 

 
12. Az r sugarú körben ABCD egy beírt téglalap. M a téglalap AB oldalának 

mozgó pontja. Vegyük fel az N∈BC, P∈DC és Q∈AD pontokat úgy, hogy 
MN||AC, NP||BD és PQ||AC. Mekkora az MNPQ négyszög kerülete? 
(A) r (B) 2r (C) 3r (D) 4r (E) 5r 

 
13. Egy autóbuszjáraton 12 megálló van. Egy járat során nem volt két olyan 

ember, aki ugyanott szállt volna fel és le, vagyis bármely két utas különböző 
utat tett meg. Legfeljebb hány ember utazhatott a buszon egy járat alatt? 
(A) 11 (B) 12 (C) 55 (D) 66 (E) 78 

 
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldd meg! 
 
14. Szerkessz egyenlő szárú háromszöget, amelynek szárai 8 cm-esek, és a szá-

rakhoz tartozó magasságok hossza 4 cm! 
 Mekkora az így kapott háromszög területe? 
 Mekkorák a szögei? 
 

 


