2009. január 31.

MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára
„tehetséggondozó” változat

2009. január 31. 11:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalakat is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.

Jó munkát kívánunk!

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 3

1.

a
b
c
d

Határozd meg a p, q és r értékét!

p = a kettő harmadik hatványa
q = a legkisebb páratlan prím

r=

1+

1+

1
3

4
4

a) p = ……..

b) q = ……..

c) r = ……..

d) Számítsd ki a következő kifejezés értékét!

s=

2q + p
:r
3

s = ……..

2.

Egy kereskedő a téli vásárra az egyik kabát árát csökkentette 20%-kal, így ez az áru a vásár
ideje alatt 4800 Ft-ba került. Válaszolj a következő kérdésekre, és írd le a megoldás menetét!
a)-b) Mennyi volt ennek a kabátnak az ára a vásár előtt?

c)-d) Hány százalékkal kell emelnie a kereskedőnek a kabát vásári árát, ha ismét a vásár
előtti áron szeretné árusítani?

2009. január 31.
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3.

4.

a
b
c

Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok megadásával!
1
1
óra + 2 óra = ………. óra ………. perc
5
3

a)

3

b)

5 dm3 + 3 liter = ………. cm3

c)

3,745 kg – ……….. dkg = 2450 g

A nyolcadikosok ballagó tarisznyát rendelnek. Az ajánlatban szereplő színek, anyagok és
formák bármelyikéből tetszőlegesen választhatnak.
A tarisznya anyaga lehet filc vagy vászon,
a színe kék, piros, fehér vagy zöld,
a formája az alábbi formák egyike:

A

B

C

a) A 8.a osztály tanulói egyforma tarisznyát választottak.

Hányféle különböző tarisznyából választhatnak, ha egy tarisznya egyféle anyagból,
egyetlen színből és egyféle formában készülhet? Indokold válaszodat!

b)-c) A vita előtt Kati úgy gondolta, hogy az osztály filc tarisznyát fog választani, Karcsi
pedig úgy, hogy fehéret. Melyiküknek volt nagyobb esélye eltalálni a döntést?
Állításod indokold!

2009. január 31.
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Az alábbi táblázat öt ország sportolói által szerzett érmek számát mutatja a pekingi nyári
olimpiai játékokon, közvetlenül a versenyek befejezése után.
arany

ezüst

bronz

Románia

4

1

3

Magyarország

3

5

2

Szlovákia

3

2

1

Jamaica

6

3

2

Lengyelország

3

6

1

A táblázat adatait elkezdtük oszlopdiagramon ábrázolni. Az egyes oszlopok alján az
arany-, középen az ezüst- és legfelül a bronzérmek számát jelöltük.
a)-b) Fejezd be az elkezdett ábrázolást!
12

10

8

érmek száma

5.

6

4

2

0

Románia

Magyarország

Szlovákia

Jamaica

Lengyelország

országok neve

arany

ezüst

bronz

c) Az öt ország összes érmének hányad része az aranyérem?

d) Az országok rangsorában az az ország végez előbbre, amelynek több az aranyérme.
Ha az aranyérmek száma azonos, akkor az ezüstérmek száma dönt. Ha az ezüstérmek
száma is azonos, akkor a bronzérmek száma határozza meg a sorrendet.
Magyarország hányadik a fenti öt ország rangsorában?

......................................

e) Később a kizárások miatt Magyarország versenyzője a kalapácsvetésben a 4. helyezés
helyett ezüstérmet kapott. A fenti öt ország többi érmének száma nem változott.
Magyarország a változás után hányadik lett a fenti öt ország rangsorában?
......................................
2009. január 31.
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6.

Az alábbi ábrán látható téglalap oldalai: AB = CD = 14 cm, BC = AD = 5 cm.
a) A CD oldalon megjelölt pontokat nevezd el E és F betűvel úgy, hogy az így keletkezett
szakaszok hosszára CE : EF : FD = 1 : 4 : 2 teljesüljön!

b)-c) Számítsd ki az EF szakasz hosszát! Írd le a megoldás menetét!

d)-h) Hány százaléka az ABEF síkidom területe az ABCD téglalap területének?
Írd le a megoldás menetét! A kapott eredményt kerekítsd egész százalékra!

2009. január 31.

a
b
c
d
e
f
g
h

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 7

7.

Ferit a névnapján tortával lepték meg osztálytársai. Sütni nem tudtak, így 43 darab egyforma
kocka alakú süteményt vásároltak a cukrászdában. A süteményekből egy téglatest alakú tortát
raktak ki, majd ennek tetejére 8 darab kockából – az alábbi ábra szerint – nevének kezdőbetű-

a
b
c
d
e

jét rakták ki. Valamennyi süteményt felhasználták. Az így keletkezett torta tetejét és oldalát
bevonták marcipánnal. Az ábrán a torta felülnézeti képe látható.

A köszöntés után a tortát feldarabolták az eredeti kocka alakú darabjaira.
a) Hány kockának nem volt egyetlen marcipános oldallapja sem?

8.

b) Hány kockának volt egy oldallapja marcipános?

……….

c) Hány kockának volt kettő oldallapja marcipános?

……….

d) Hány kockának volt három oldallapja marcipános?

……….

e) Hány kockának volt négy oldallapja marcipános?

……….

……….

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz, vagy
hamis, és tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba!

I
a)

Ha egy kocka éle kétszerese egy másik kocka élének, akkor
a nagyobb kocka térfogata nyolcszorosa a kisebbnek.

b)

Minden szám abszolút értéke pozitív.

c)

Ha egy téglalap átlói felezik a téglalap szögeit, akkor az
átlók merőlegesek egymásra.

d)

91 darab kétjegyű természetes szám van.

e)

Prímszám nem lehet páros.

H

2009. január 31.

a
b
c
d
e

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 8

9.

Megadtuk egy számsorozat első tizennégy tagját, amelyeket a következő szabály alapján
képeztünk. A sorozat tagjai közönséges törtek, amelyeknek nevezője, a második tagtól kezdve, az előtte lévő tag nevezőjével egyenlő, vagy nála eggyel nagyobb.
Az n pozitív egész szám pontosan n db tört nevezőjeként szerepel. Az n nevezőjű törtek
számlálói sorban egymás után az 1; 2; 3; … ; (n-1); n számok.
1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .....
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
a) Írd le a sorozat következő kettő tagját!

b)-c) Hányadik tagja a sorozatnak a

d)-e) A sorozatban szereplő

8
? Állításodat indokold!
9

89
előtt lévő tagok közül hánynak az értéke egyezik meg
90

1
-del? Állításodat indokold!
2

2009. január 31.
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10.

Dani kétnapos osztálykirándulásra ment társaival. Az első napon elköltötte a zsebpénzének a
2
részét és még 100 forintot. A második napon 150 forinttal többet költött, mint az első nap.
5
A kirándulás végén 150 Ft-ja maradt.
a)-d) Mennyi zsebpénze volt Daninak a kirándulás kezdetekor? Állításodat indokold!

e) Mennyi pénzt költött Dani a második napon?

2009. január 31.
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2009. február 5.

MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára
„tehetséggondozó” változat

2009. február 5. 15:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalakat is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.

Jó munkát kívánunk!
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1.

a
b
c
d

Határozd meg a p, q és r értékét!
p = egy 2 egység élű kocka éleinek együttes hossza
q = a hatvannégy legkisebb pozitív osztója
r=

4 ⎛6 6⎞
:⎜ − ⎟
7 ⎝5 7⎠

a) p = ……..

b) q = ……..

c) r = ……..

d) Számítsd ki a következő kifejezés értékét!
s=

p + 6q
r

s = ……..

2.

a
b
c

Az ábrán egy tömör, fából készült egyenes hasáb képe látható.
a) A hasábnak hány élét nem látjuk az ábrán? ...................
b) A hasábnak hány csúcsát nem látjuk az ábrán? .............
c) A hasábnak hány lapját nem látjuk az ábrán? ................

3.

a
b
c

Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok megadásával!
a)

2 liter + 250 cm3 = ………. dm3

b)

4,3 óra – 2

c)

2,4 kg – ………. dkg = 222 dkg

1
óra = ………. óra ………. perc
6

2009. február 5.
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Az alábbi táblázatban egy szeptemberi hét napjain mért legmagasabb és legalacsonyabb
hőmérsékleti értékek láthatók.

Legmagasabb
Legalacsonyabb

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

25 °C
10 °C

27 °C
11 °C

27 °C
14 °C

24 °C
13 °C

23 °C
12 °C

14 °C
9 °C

Vasárnap
17 °C
8 °C

a)-b) Ábrázold az alábbi koordináta-rendszerben a megadott mintának megfelelően az
egyes napokon mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleteket!
30

25

hőmérsékletek (°C)

4.

20

15

10

5

0
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

napok
Legmagasabb

Legalacsonyabb

c)-d) Mennyi az ezen a héten mért napi legmagasabb hőmérsékletek átlaga? Egy
tizedesjegyig számolj! Írd le a számítás menetét!

e)-f) Melyik napon volt legnagyobb a különbség a mért legmagasabb és legalacsonyabb
hőmérséklet között? Mennyi volt ez a különbség?

2009. február 5.
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5.

Nyári lekvárfőzéskor Bea a következő recept szerint készítette el a lekvárt: 1250 gramm
gyümölcshöz keverünk 500 gramm cukrot, majd ezt felfőzzük, és a végén üvegekbe rakjuk.
a)-b) Hány százaléka az alapanyagok főzés előtti összes tömegének a hozzáadott cukor
tömege?

c)-e) Hány kilogramm cukor kell 5 kilogramm gyümölcshöz, ha a fenti recept alapján
szeretnénk lekvárt főzni? Írd le a gondolatmenetedet!

f)-g) Bea összesen 4 liter lekvárt főzött, amit 7 dl-es és 2 dl-es üvegekbe rakott. Az összes
lekvárt üvegekbe töltötte és mind tele lett.
Hány darab 7 dl-es és 2 dl-es üveg kellett Beának, ha összesen a lehető legkevesebb
üveget használta fel? Állításodat indokold!

2009. február 5.
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6.

Jancsi a szekrényére dekorációt készít, melyet az ábra mutat. A négyzet alakú tapétából
kivágta a szürkével jelölt mintát, és azt felragasztotta a szekrényre.
a)-d) Az anyag hányad része hulladék? Írd le gondolatmenetedet!

7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz, vagy
hamis, és tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba!

I
a)

Ha két egyforma magasságú négyzetes oszlop közül az
egyik alapéle kétszerese a másik alapélének,
akkor a nagyobbik alapélű hasáb térfogata kétszerese a
kisebbik alapélűének.

b)

Van olyan téglalap, amely rombusz.

c)

Két szám abszolút értékének összege mindig nagyobb a
két szám összegénél.

d)

Minden egyenlő szárú trapéz húrtrapéz.

e)

Van olyan szám, amely egyenlő a reciprok értékével.

H

2009. február 5.
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8.

Egy szimmetrikus trapéz szárának a hosszabbik alappal bezárt szöge harmad része a
rövidebbik alappal bezárt szögének, a párhuzamos oldalai a = 10 cm, c = 4 cm hosszúak.

a)-c) Mekkorák a trapéz szögei? Számításodat írd le!

d)-g) Mekkora a trapéz területe? Számításodat írd le!

2009. február 5.
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9.

Az erdőben tehetségkutató versenyt szerveztek a madaraknak. A döntőbe hat madár jutott:
Bagoly, Cinke, Kakukk, Őszapó, Rozsdafarkú és Süvöltő.
A műsort nagyon sokan nézték, és a versenyzők hamarosan erdőszerte ismertté váltak.
Nemsokára megjelentek a döntőbe is bejutott, legnépszerűbb madarak képeivel díszített ajándéktárgyak. Az egyik legkeresettebb ajándék a madarak képével díszített óra volt.
Az órák számlapján a 3, 6, 9, és 12 számok helyén – és csak ott – a hat döntőbe jutott madár
közül négy különbözőnek a képe szerepelt az egyébként egyforma órákon.
a) Hányféle ilyen órát lehetett készíteni? Két órát különbözőnek tekintünk, ha legalább
egy madár helyében különböznek. Állításodat indokold!

b)-c) Hány olyan óra volt, amelyiken Bagoly és Kakukk képe szerepelt, de nem egymás
melletti helyen? Állításodat indokold!

2009. február 5.
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10.

Napjainkban egyre népszerűbb a ládikakeresés. Ennek lényege, hogy valakik egy-egy ládikát
elrejtenek egy-egy általuk kiszemelt helyre, és a hely GPS koordinátáit közzéteszik egy weblapon. A koordináták alapján kell a többi játékosnak a ládikát megtalálni. Peti a barátaival az
egyik hét végén a Kőszegi-hegységben szeretett volna minél több ládikát megtalálni. Sajnos
nem találták meg az összeset, hanem csak a ládikák kétharmad részét és még 7 ládikát. Így az
elrejtett ládikák negyedénél 4-gyel kevesebbet nem találtak meg.
a)-e) Hány ládika volt elrejtve a Kőszegi-hegységben? Írd le a megoldás menetét!

2009. február 5.
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MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára

„tehetséggondozó” változat
2010. január 30. 11:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalt is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.
Csak azokban a feladatokban kell indokolnod a megoldásokat, ahol azt
külön kérjük.
Jó munkát kívánunk!

2010. január 30.
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1.

a
b
c

a) Mennyi 93-nak a kétharmada?
………………………….
b) Mennyi (− 3) ?
3

………………………….

c) Mivel egyenlő a

3
9
7
: x − 4 y kifejezés értéke, ha x =
és y = − ?
14
12
7

………………………….

2.

a
b

Pótold a hiányzó mérőszámokat!

a) 2530 g − 142 dkg = ....... kg ........ dkg

b) 205 perc + ....... óra ......... perc = 8 óra 7 perc

2010. január 30.
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3.

Balatoni szezonnyitón ingyenes, „bolondos hajójáratok” közlekednek egész nap, de csak az
alábbi települések között és csak a nyíllal jelölt irányban.
Tihany→Csopak;

Siófok→Keszthely;

Siófok→ Csopak;

Vonyarcvashegy→ Siófok; Tihany→ Vonyarcvashegy;

Keszthely→Fonyód; Csopak→ Tihany;

Fonyód→Vonyarcvashegy;
Tihany→ Fonyód

a) Az alábbi ábrán nyilakkal szemléltesd a felsorolt járatokat!

b) Hogyan juthatsz el Tihanyból Keszthelyre a fenti járatokkal a lehető legkevesebb
átszállással? Sorold fel egymás után az érintett településeket!

2010. január 30.

a
b
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Egy szabályos érmét többször feldobtunk. Minden dobás után az alábbi diagramon ábrázoltuk,
hogy az addig megtörtént összes dobások hány százalékában kaptunk fejet.
Az első és második dobás eredménye fej, a harmadiké írás.
Az eddigi dobások hány százaléka fej

4.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Eddigi dobások száma

a) A diagram felhasználásával add meg, mi volt a negyedik dobás eredménye!

b)-c) Az ötödik dobás: írás. Rajzold meg a diagramon a megfelelő pontot!

•

d)-e) A 9. dobáshoz tartozó függvényérték 55, 5 %. Mekkora lehet a 10. dobáshoz tartozó
függvényérték? Írd le a gondolatmenetedet!

2010. január 30.

a
b
c
d
e

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 6

5.

Egy téglatest alakú, felül nyitott akvárium alapterülete 30 cm x 40 cm, magassága 24 cm.
A víz kezdetben 20 cm magasan áll benne.
Az alábbi kérdésekre adott válaszaidat indokold!
a)-b) Hány liter víz van az akváriumban?

Az akvárium asztalon fekvő egyik 40 cm-es élét olyan magasra emeljük, hogy a megemelt
él éppen a víz szintjével azonos magasságba kerüljön, majd ebben a helyzetben
alátámasztjuk az ábra szerint. Eközben az alaplap másik 40 cm-es éle az asztalon marad.

c)-d) Mennyi víz folyik ki az akváriumból?

e)-f) Ebben a megemelt helyzetben mekkora azoknak az üvegfelületeknek a területe,
melyek az edényben lévő vízzel érintkeznek?

2010. január 30.
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6.

Egy osztály kirándulni megy, amihez kerékpárokat bérelnek. A kölcsönzős mindenkinek azt
az ötjegyű számot állítja be a biztonsági számzáron, amit kér. Az osztályfőnök fél, hogy valaki
esetleg elfelejti a kódját, és ez megnehezíti a túra zökkenőmentes lebonyolítását. Ezért egy
javaslattal áll elő: az első számjegy fiúknál legyen 1-es, lányoknál 2-es, a következő négy
szám pedig mindenkinek a születésnapja (hónap, nap). Például, ha valaki május 15-én
született, akkor az utolsó négy szám 0515 lesz.
a) Gabi néni, az osztályfőnök, 1966. január 7-én született. Mi lesz az ő ötjegyű kódja?

b)-d) Hány különböző ötjegyű kód lehetséges az osztályfőnök javaslata alapján?
Válaszodat indokold!

e)-g) Mit tudhatunk a tanuló neméről és születésnapjáról, akinek a kódjában a számjegyek
összege 3? Válaszodat indokold!

2010. január 30.

a
b
c
d
e
f
g

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 8

7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz vagy

a

hamis, és tegyél „x” jelet a táblázat megfelelő rovataiba.

Igaz

Hamis

Egy háromszög legalább két külső szöge hegyesszög.
Ha egy 18 jegyű szám minden jegye azonos, akkor a szám
osztható hárommal.
Minden szám reciprok értéke egynél kisebb.
Minden természetes számnak legalább három pozitív osztója
van.
A rombusznak van beírt köre. (Olyan kör, amely a rombusz
minden oldalát érinti.)

8.

Egybevágó kis kockákból összeragasztottunk egy nagyobb tömör kockát, majd ezt úgy tartjuk
a kezünkben, hogy a nagy kocka három, egy csúcsban csatlakozó teljes oldallapját lássuk.
Összeszámoljuk, hogy ekkor összesen 192 darab kis négyzetet látunk.
Az alábbi kérdésekre adott válaszaidat indokold!
a)-b) Hány kis kockából raktuk össze a nagy kockát?

c)-e) Hány olyan kis kocka van, amelynek valamely oldallapját láthatjuk az ily módon
tartott kocka három oldallapján?

2010. január 30.

a
b
c
d
e
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9.

Az ABC háromszögben B-nél 80°-os, C-nél 60°-os szög van. Az AB oldal hossza 6 cm.
Ennek az oldalnak a felezéspontjából 3 cm-es sugárral kört rajzolunk.
A kör az E pontban metszi az AC és F pontban a BC oldalt. (Az ábra nem méretarányos.)
Úgy dolgozz, hogy munkád nyomon követhető legyen!

a)-d) Számold ki az EDF szöget!

e)-f) Milyen messze vannak egymástól az E és F pontok?

2010. január 30.

a
b
c
d
e
f
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10.

A gimnazista Zsuzsi egy internetes közösségi oldal tagja. Az itt nyilvántartott ismerőseinek
75%-a egykori vagy jelenlegi iskolatársa, akiknek felével egy időben járt általános iskolába,
60%-ával pedig gimnáziumba. 72 olyan ismerőse van, akivel egy időben járt általános
iskolába, de középiskolába már nem.
Az alábbi kérdésekre adott válaszaidat indokold!
a)-e) Összesen hány ismerőse van Zsuzsinak az internetes oldalon?

f)-g) Hány olyan ismerőse van, akivel az általános iskolába is egy időben járt, és jelenleg
is iskolatársa?

2010. január 30.

a
b
c
d
e
f
g

8. évfolyam — TMat2 feladatlap

MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára

„tehetséggondozó” változat
2010. február 4. 15:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalt is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.
Csak azokban a feladatokban kell indokolnod a megoldásokat, ahol azt
külön kérjük.
Jó munkát kívánunk!

2010. február 4.

8. évfolyam — TMat2 feladatlap / 3

1.

a
b
c

Határozd meg x, y és z értékét!
a)

x = a 2 számlálójú, 1-nél kisebb pozitív törtek közül a legnagyobb
x = ……….

b)

y = a pozitív prímszámok növekvő sorozatának negyedik eleme
y = ………

c)

z=

17
⎛ 4⎞
− 2 : ⎜− ⎟
3
⎝ 13 ⎠
z = ……….

2.

a
b

Pótold a hiányzó mérőszámokat!

a)

0,5 nap + 3600 perc = ………………óra

b)

................ dm 2 + 3 ⋅ 105 mm 2 = 3200 cm 2

2010. február 4.

8. évfolyam — TMat2 feladatlap / 4

3.

Fanni születésekor édesanyja 24 éves volt, éppen 3 évvel fiatalabb Fanni édesapjánál. Fanni
most 8 éves.
Az alábbiakban indokold válaszaidat!
a)-b) Hány éves most Fanni édesapja?

c)-d) Fanni jelenlegi életkora hányadrésze édesanyja jelenlegi életkorának?

2010. február 4.

a
b
c
d
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4.

A képzeletbeli Zedország fizetőeszköze a zed. Az ország adóhatósága közzétette a legalább
1 milliárd zed bevételt elérő nagyvállalatok számát. A bevételeket előbb egész milliárd zedre
kerekítették, majd táblázat és oszlopdiagram formájában is megjelenítették.
a)-b) A táblázat és a diagram adatai közül néhány hiányzik. Egészítsd ki a táblázat alapján
a diagram, illetve a diagram alapján a táblázat hiányzó részeit!
Bevétel
(milliárd zedre kerekítve)
A bevétellel rendelkező
vállalatok száma

1
18

2

3

4

5

7

5

2

A továbbiakban számolj a milliárdokra kerekített bevételekkel!
c)-d) Mekkora az említett vállalatok összes bevétele? Indokold a válaszod!

e)-f) Átlagosan hány milliárd zed bevételt értek el a táblázatban szereplő vállalatok?
Indokold a válaszod!

2010. február 4.

a
b
c
d
e
f
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5.

Egy téglatest alakú, 60 m2 alapterületű úszómedencét a benne lévő 80 m3 víz magasságának
kétharmadáig tölt meg.
Az alábbi kérdésekre adott válaszaidat indokold!
a)-b) Milyen mély a medence?

Közvetlenül a medence széle mentén, körben 20 cm széles járda van kialakítva, melyet
20 cm x 20 cm-es betonlapokkal raktak ki hézag és átfedés nélkül. Minden lapnak két
szomszédja van, melyekhez egy-egy teljes oldalával csatlakozik. E járda megépítéséhez
összesen 174 db betonlapot használtak fel.
c)-d) Mekkora a medence kerülete?

A szomszéd telken lévő téglatest alakú úszómedence alapterülete szintén 60 m2.
Alaplapjának oldalai méterben mérve egész számok, és mindegyik legalább 5 m hosszú.
e)-f) Mekkora lehet ennek a medencének a kerülete? Minden lehetséges esetet vizsgálj
meg!

2010. február 4.

a
b
c
d
e
f
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6.

a
b
c
d
e
f

Anna kiváló sakkozó. Barátai a születésnapjára egy tortát készítettek
barna és fehér marcipánnal bevont kocka alakú süteményekből.
Először alsó rétegként egy 8x8-as mintát raktak ki azonos számú
barna és fehér kockából a sakktábla mintájának megfelelően. Az alsó
réteg fölé, annak közepére egy második, 4x4-es réteget raktak csupa
barna kockákból. A második réteg tetejét marcipánnal vonták be,
amely Anna fényképét ábrázolta.
Anna a torta körbejárása után az alábbi kérdésekre kereste a választ:

a) Hány olyan fehér sütemény van, amelynek pontosan 3 oldala látható? …………………

b) Hány olyan barna sütemény van, amelynek pontosan 2 barna oldala látható?
…………………

c) Hány olyan barna sütemény van, aminek pontosan 1 barna oldala látható?
…………………

d)-f) A felhasznált sütemények hány %-a volt barna marcipánnal bevonva?
Indokold a válaszod!

2010. február 4.
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7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz vagy

a

hamis, és tegyél X jelet a táblázat megfelelő rovataiba!
Igaz

Hamis

1
25
= 2
2
(−2)
10
Nincs olyan deltoid, ami paralelogramma.
Egy háromelemű halmaznak három olyan részhalmaza van, mely
kételemű.
Van olyan szám, melynek ellentettje 6-tal kisebb, mint az
abszolút értéke.
Egy négyszögnek legfeljebb 2 tompaszöge lehet.

8.

Az 5, 6, 7, 8, 9 számjegyek mindegyikének egyszeri felhasználásával ötjegyű számokat
képezünk.
a)-b) Összesen hány ilyen ötjegyű szám van? Indokold a válaszodat!

c)-f) Ha a fenti módszerrel képzett számokat nagyság szerint csökkenő sorrendben írjuk
fel, akkor melyik szám áll az 50. helyen? Indokold a válaszodat!

2010. február 4.

a
b
c
d
e
f
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9.

Az ACD háromszögben C csúcsnál derékszög van. Ismerjük a megjelölt hegyesszögeket is:

α = 15o, β = 30o. Ezen kívül DB = 6 cm.
Úgy dolgozz, hogy munkád nyomon követhető legyen!

Az ábra nem méretarányos!
a) Mekkora az ADB szög?

b) Hány cm az AB szakasz?

c) Hány cm a DC szakasz? Indokold válaszodat!

d)-e) Hány cm hosszúságú a BC szakasz, ha az ACD háromszög területe egy tizedes
jegyre kerekítve 16,8 cm2? Indokold válaszodat!

2010. február 4.

a
b
c
d
e
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10.

Aladárnak 4500 Ft megtakarított pénze van, ez Béla pénzének 18%-a. Mindketten minden
hónapban 500 Ft zsebpénzt kapnak szüleiktől, amiből semmit nem költenek el.
a)-e) Mennyi idő múlva lesz Aladárnak feleannyi pénze, mint Bélának?
Indokold a válaszodat!

2010. február 4.

a
b
c
d
e

8. évfolyam — TMat1 feladatlap

MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára

„tehetséggondozó” változat
2011. január 29. 11:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalt is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.
Csak azokban a feladatokban kell indokolnod a megoldásokat, ahol azt
külön kérjük.
Jó munkát kívánunk!

2011. január 29.

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 3

1.

a
b
c

a) Melyik szám a nagyobb? Tedd ki a megfelelő relációs jelet!

− 2,756.......... − 2,717

b) Számold ki b értékét!
b=

1
3
: 5 + =…………………………………………………
2
4

c) Számold ki c értékét!
c = 2 3 − 32 + (−1) 2010 =……………………………………….

2.

a
b

Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok megadásával!

a) 3200 cm3 + ……….liter = 0,0075 m3

b) 62 ⋅ 10 2 m − 2,05 km = .................dm

2011. január 29.

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 4

3.

Az alábbi ábrán a számokból kiindulva nyilakat kell berajzolnod úgy, hogy azok minden szám
esetén az osztóba mutassanak. (Egy ilyen nyilat már berajzoltunk.)
a) Minden lehetséges nyilat rajzolj meg! Ügyelj arra, hogy minden számnál egyértelmű
legyen, hogy melyik az oda mutató és melyik az onnan induló nyíl!

b) Valamely számból kiindulva, csak nyilak mentén folyamatosan haladva adj meg olyan
útvonalat, amely négy különböző számot köt össze az ábrán!

2011. január 29.

a
b

8. évfolyam — TMat1 feladatlap / 5

4.

Egy 8 dm3 térfogatú kockát oldallapjaival párhuzamos vágásokkal 1 cm3 térfogatú kicsi
kockákra vágunk szét. Előbb elkészítjük az összes vágást, majd csak a végén szedjük szét a
feldarabolt nagy kockát. (A vágások során nem keletkezik vágási hulladék.)
A következő kérdésekre adott válaszaidat indokold!
a) Hány kicsi kocka keletkezett?

b)–c) Hány vágást ejtettünk összesen?

Az összes kicsi kockát egymás tetejére rakva egyetlen nagy tornyot építünk úgy, hogy a
szomszédosak egymáshoz teljes lappal csatlakoznak.
d) Milyen magas a kapott torony?

e)–g) Hányszor nagyobb a torony oldallapjai területének összege (az alap és fedőlapot
nem számoljuk) az eredeti kocka teljes felszínénél?

2011. január 29.

a
b
c
d
e
f
g
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Néhány alkalommal öt egyforma pénzérmét egyszerre feldobtunk, és minden alkalommal
feljegyeztük a dobott fejek számát. Eredményeinket táblázatban és oszlopdiagramon mutatjuk
be.
a)–b) A táblázat és a diagram adatai közül néhányat kihagytunk. Egészítsd ki a táblázat
alapján a diagramot, a diagram alapján a táblázatot a hiányzó oszlopokkal és
adatokkal!
Fejek száma az öt pénzérmén
Hányszor történt meg?

Hányszor történt meg?

5.

0
5

1

2
28

3
31

4
14

5
6

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

a fejek száma

Válaszolj a következő kérdésekre, és írd le a megoldás menetét!
c)–d) Összesen mennyi volt a fejek száma a dobások során?

e) Átlagosan hány fejet dobtunk egy-egy alkalommal?

f)–g) Legalább hány fejet dobtunk az első 40 dobás során?

2011. január 29.

a
b
c
d
e
f
g
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6.

Szeretnénk megkeresni azokat a 0-t is tartalmazó háromjegyű pozitív egész számokat,
melyben van két azonos számjegy!
a) Sorold fel a 3-assal kezdődő, ilyen tulajdonságú számokat!

b)–c) Hány olyan 0-t is tartalmazó háromjegyű szám van, melyben van két azonos
számjegy? Indokold válaszodat!

d)–g) Az előző pontban kapott számok közül hány darab osztható 4-gyel?
Indokold válaszodat!

2011. január 29.

a
b
c
d
e
f
g
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7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz, vagy

a

hamis, és tegyél X jelet a táblázat megfelelő rovataiba!
Igaz

Hamis

Nem minden egyenlő szárú trapéznak van szimmetriatengelye.
Ha egy pozitív egész szám minden jegye 4-gyel osztható, akkor
maga a szám is 4-gyel osztható.
A 7 ellentettjének abszolút értéke egyenlő a 7 abszolút értékének
ellentettjével.
Van olyan négyzet, melynek cm-ben kifejezve az oldala egész
szám, és a kerülete prímszám.
Egy tompaszög és egy hegyesszög különbsége nem lehet
tompaszög.

8.

Sorozatot fogunk képezni: Az első és második tagnak egy-egy tetszőleges egyjegyű, pozitív
egész számot választunk. Ettől kezdve minden további új tag kiszámításához összeadjuk az őt
közvetlenül megelőző két tagot. Ha ez az összeg egyjegyű szám, akkor ez lesz az új tag, ha az
összeg többjegyű, akkor az új tag az összegben az egyesek helyi értékén álló számjegy lesz.
Mutatunk egy példát:

3; 5; 8; 3; 1; 4; ….

a)–c) Egy ilyen módon képezett sorozatnak nyolc egymás utáni tagjából ismerjük a 3. és
4. tagot.
Add meg a hiányzó tagokat!

…..;

…..;

2;

7;

….;

…..;

…..; ….

2011. január 29.

a
b
c
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9.

Az ábrán látható ABC háromszög AB oldalát mindkét irányban meghosszabbítottuk, s a
meghosszabbításokon úgy vettük fel P és Q pontokat, hogy PA=AC és BQ=BC legyen.
Az ABC háromszög A-nál és B-nél lévő szögeit felező félegyenesek a L és K pontokban
metszik CQ és PC szakaszokat, egymást pedig az O pontban.
Tudjuk, hogy OAB szög 21o-os, OBA szög pedig 36o-os.

Az ábra nem méretarányos, csak tájékoztató jellegű.
a) Mekkora az LOK szög nagysága?

b)–d) Mekkora az LCK szög nagysága? Válaszodat számítással indokold!

e)–f) Milyen speciális négyszög a CLOK négyszög? Válaszodat indokold!

2011. január 29.

a
b
c
d
e
f
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10.

Melinda és szülei most együttesen 86 évesek. Hat év múlva Apa, Anya és Melinda
életkorának aránya 6 : 5 : 2 lesz.
a)–e) Hány éves most Melinda, Anya és Apa? Írd le a számításaidat!
Melinda életkora:...........................
Anya életkora:................................
Apa életkora:..................................

2011. január 29.

a
b
c
d
e

8. évfolyam — TMat2 feladatlap

MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára

„tehetséggondozó” változat
2011. február 3. 15:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalt is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.
Csak azokban a feladatokban kell indokolnod a megoldásokat, ahol azt
külön kérjük.
Jó munkát kívánunk!

2011. február 3.

8. évfolyam — TMat2 feladatlap / 3

1.

a
b
c
d

Határozd meg a p, q, r és s értékét!
p = 103 – 102 – 101 – 12011
q = 200-nak a 15%-a
r = 0,0725 normálalakja
s = 4-nek és 15-nek a legnagyobb közös osztója
a) p = ………

2.

b) q = ………

c) r = ………

d) s = ………

a
b

Pótold a hiányzó mérőszámokat!

a) 4,2 óra – 163 perc = ……. óra …….. perc

b) 1248 cm + ....... cm = 20 m 1dm 1cm

2011. február 3.
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3.

Egy sorozat első eleme 1. Minden további elemét úgy kapjuk, hogy az előzőhöz egyet adunk,
majd a kapott szám reciprok értékét vesszük. Így a második elem

1
lesz.
2

a) Add meg az ily módon képezhető sorozat 3. és 4. elemét!

b) Tudjuk, hogy a sorozatban valahányadik elemként szerepel a

89
.
144

Melyik szám a sorozat ezt közvetlenül megelőző eleme? Válaszodat indokold!

2011. február 3.

a
b
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4.

Van egy kockánk, és egy olyan testünk, melyet az ábra szerint 12 db egybevágó szabályos
ötszöglap határol. A kocka lapjait 1-től 6-ig, a másik test lapjait 1-től 12-ig megszámoztuk.
(Feldobás után mindkét test azonos eséllyel esik bármelyik lapjára.) Mindkét testet feldobjuk,
majd leesés után a felső lapjukon lévő számokat valamelyik (általunk tetszőlegesen
megválasztható) módon egymás mellé írjuk és egy számként olvassuk ki.
(Például: 6-ost és 8-ast dobtunk, akkor a lehetséges két szám 68 és 86, vagy
ha 4-est és 12-est dobtunk, akkor a lehetséges szám 412 és 124.)

a) Mekkora a legnagyobb szám, amit így kaphatunk?

b) Hány féle 11-essel kezdődő számot kaphatunk?

c) Az összes lehetséges szám közül sorold fel mindazokat, amelynek számjegyeit
összeadva, az összeg legfeljebb 3!

2011. február 3.

a
b
c
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5.

Tomi nyáron egy hetet a Balatonon töltött. Nagyon jó idő volt, Tomi fel is jegyezte reggelente
és délután a hőmérsékletet, majd otthon ábrázolta ezeket az értékeket. A grafikonon a
napközben mért adatokat láthatod.

a) A grafikon alapján egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatokkal!

o

Reggel (C )
Délután (Co)

Hétfő
18
33

Kedd
21

Szerda
24

Csütörtök
22

Péntek
23

Szombat Vasárnap
21
18

b) Rajzold be az ábrába a reggel mért adatokat!
c) Számold ki a reggel mért hőmérsékletek átlagát!

d) Hány %-kal nőtt a hőmérséklet aznap – a reggeli adathoz képest – amikor a legtöbbet
emelkedett a hőmérséklet? Írd le a számításaidat! (Két tizedes jegyig számolj!)

2011. február 3.

a
b
c
d
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6.

a
b
c

Renáta leírt egy papírra három darab, háromszögről szóló állítást:
A: „A háromszög egyenlőszárú.”
B: „A háromszög derékszögű.”
C: „A háromszögnek van 30o-os szöge.”
Renáta papírját nem látva Janka rajzolt egy háromszöget egy másik lapra. Miután
megnézték egymás papírját, elárulták, hogy Renátának legalább két állítása igaz Janka
háromszögére.
a)–b) Rajzolhatott-e Janka olyan háromszöget, melyre Renáta mindhárom állítása igaz?
Állításodat indokold!

c) Mekkorák lehetnek Janka háromszögének szögei? (Minden szóba jövő esetet vizsgálj
meg!)

2011. február 3.
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7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz, vagy

a

hamis, és tegyél X jelet a táblázat megfelelő rovataiba!
Igaz

Hamis

Minden paralelogramma szimmetrikus.
Egy szám mindig nagyobb a reciprok értékénél.
Az egész számok halmazán értelmezett x a 3–x függvény
grafikonja egyenes.
Van olyan háromszög, amely köré írható körének középpontja
a háromszög kerületén van.
A prímszámoknak pontosan egy osztójuk van.

8.

Az 1, 2, 5, 6 és még egy számjegy alkalmazásával képezd azt a legnagyobb ötjegyű számot,
amely 12-vel osztható!
a) Melyik ez a szám?

b)–d) Válaszodat indokold!

2011. február 3.

a
b
c
d
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9.

Egy kocka minden élét 5 egyenlő részre osztva, a kockalapokra 5×5-ös négyzetrácsot
rajzolunk. A szemközti lappárok középső négyzetein átmenő, négyzet keresztmetszetű
„furatokat” készítünk mindhárom lappár esetén, így egy lyukas testet kapunk.

a)–c) Hány lapja, csúcsa, éle van az így kapott testnek?
lapok száma:.......................
csúcsok száma:...................
élek száma:.........................
d)–f) Mekkora a kapott test térfogata, ha az eredeti kocka élei 5 egység hosszúak voltak?
Válaszodat indokold!

2011. február 3.

a
b
c
d
e
f
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10.

Egy tanyasi udvaron kacsák, tyúkok és birkák legelésznek. A kacsák száma úgy aránylik a
birkák számához, mint 7:15. A birkák száma a tyúkokéhoz, mint 3:2. Az állatoknak együtt
186-tal több lába van, mint feje.
a) Hogyan aránylik a kacsák száma a tyúkok számához?

b)–f) Hány kacsa, tyúk és birka legel az udvaron? Válaszodat indokold!

2011. február 3.

a
b
c
d
e
f
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MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára

„tehetséggondozó” változat
2012. január 28. 11:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalt is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.
Csak azokban a feladatokban kell indokolnod a megoldásokat, ahol azt
külön kérjük.
Jó munkát kívánunk!

2012. január 28.
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1.

a
b
c

Határozd meg az A, B és C értékét!

2 1  1
a) A =  − : 3  :
3 3  9
b) B = 60-nak a 125%-a.
c) C = ennyi pozitív kétjegyű öttel osztható szám van.
A =.........................

2.

B =.........................

C =.........................

a
b

Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok megadásával!

1
2
a) 2 óra − .......... óra .......... perc = óra
3
3
b) 3 liter 4 dl + .......... cl = 98 dl
3.

Annának 8 különböző szoknyája van. Egyik héten hétfőtől csütörtökig minden nap ezekből
választ egyet.
a) Hányféleképpen állíthatja össze négy napon át a felveendő szoknyák sorozatát, ha az
első és az utolsó napon ugyanazt a szoknyát szeretné felvenni, de a többi napokon ettől
és egymástól különbözőket?

b)-d) Hányféleképpen veheti föl a szoknyákat, ha csak azt tudjuk, hogy a négy napból
kettőn ugyanazt a szoknyát veszi föl, de a többi napokon ettől és egymástól
különbözőket? Válaszodat indokold!

2012. január 28.
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b
c
d
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4.

Számokat képzünk egy szabályos dobókockát feldobva. Az első képzett szám legyen az első
dobott szám. A további képzett számokat a kocka újbóli feldobásával és a dobott szám
tulajdonságai alapján határozzuk meg az alábbi szabályok alapján:
A dobott szám

A képzés szabálya

prímszám

a megelőző képzett számot
megszorozzuk a dobott számmal

prímszám négyzete

a megelőző képzett számot
négyzetre emeljük

összetett szám, de nem

a megelőző képzett szám

négyzetszám

reciprokát vesszük

egyéb

a képzett szám a 3

Töltsd ki az alábbi táblázatot:
Dobások
sorszáma:

A dobott
szám:
A képzett
szám:

1.

2.

3.

4.

5.

5

4

2

6

3

6.

7.

8.

2
3

36

2012. január 28.

a
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5.

Színváltoztató Manó borzolja a kedélyeket Fehérfalván, ahol minden ház kívül-belül fehérre
festett téglatest alakú. Még a tető és a padló is fehér.
Manó éjszakánként kiválaszt egy házat, és néhány élén végigmászik. Ha egy élen
végighalad Manó, az élhez tartozó falak (beleértve a tetőt és a padlót is) színe
megváltozik: fehérből zöldre, zöldből fehérre.
Múlt éjszaka az alábbi ábrán látható házon Manó az ABFGCD útvonalon haladt végig.
a) Rajzold be Manó útját az ábrába! (Folytonos vonallal vastagítsd meg az érintett éleket.
Figyelj rá, hogy egyértelmű legyen az ábrád!)

b) Milyen színűek a következő falak, amikor Manó megáll a D csúcsban?
ABCD fal:....................................................
EFGH fal:.....................................................
c) Az utolsó lépés után hány fehér fal lesz a házon?

...................

d) Mennyivel változik a házon a zöld falak száma, ha Manó olyan élen halad át, amely két
különböző színű falat választott el?
........................................................................................
e)-g) Lehetséges-e, hogy egy reggel valaki arra ébred, hogy a házának 3 fehér és 3 zöld
fala van? Válaszodat indokold!.......................................................................................

2012. január 28.
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6.

Egy V alakú szerkezet egy papírlapon mozog. Mozgása során befesti azt a területet, melyen
áthaladt. Csúcsa kezdetben az origóban van, szárainak két végpontja a (-2;1) és a (2;1)
pontban. A szerkezetet eltoljuk először az y tengely mentén pozitív irányba 4 egységgel, majd
innen x tengellyel párhuzamosan szintén pozitív irányba 4 egységgel.
a) Rajzold be az alábbi koordináta-rendszerbe a szerkezet kezdeti helyzetét!
b)-c) Rajzold be az alábbi koordináta-rendszerbe a V alakú szerkezet által befestett
síkidomot a két eltolás után!

d)-f) Hány területegység a befestett síkidom területe?

2012. január 28.

a
b
c
d
e
f
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7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz vagy

a

hamis, és tegyél „x” jelet a táblázat megfelelő rovataiba!
Igaz

Hamis

Ha egy számot megnövelünk a 20% - ával, majd a kapott számot
csökkentjük a kapott szám 20% -ával, akkor mindig visszakapjuk
az eredeti számot.
Derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozik a legrövidebb
magasság.
Van olyan trapéz, amelynek négy szimmetriatengelye van.
Minden prímszám páratlan.
A 10 2012 − 1 szám osztható hárommal.

8.

Az ábrán látható 3x3-as táblára olyan kockákat helyeztünk, amelyeknek lapjai egybevágóak a
tábla mezőivel. A táblát felülnézetben láthatod, az egyes mezőkben szereplő számok azt
jelentik, hogy az adott mezőn hány kockát tettünk egymásra. A kockákat az érintkező lapok
mentén összeragasztottuk, a táblán lévőket a táblához rögzítettük (de nem ragasztással).

a) Ha az ábrán látható nyíl irányából nézünk, és csak a szemben levő lapokat látjuk, akkor
hány kockát látunk?
………….....................................
b) A kockák szabadon levő lapjait lefestettük. Hány kockának festettük be pontosan három
lapját?
…………….................................
c) Összesen hány lap lett ragasztós, miközben egymáshoz ragasztottuk a kockákat?
…………….................................

2012. január 28.

a
b
c
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9.

Egy iskola 8. évfolyamának 5 párhuzamos osztályában a félévkor elért matematika
érdemjegyeket ábrázolja a diagram. A függőleges tengely beosztása lemaradt a diagramról.
Tudjuk azonban, hogy a diagramon az oszlopok és részeik magasságai egyenesen arányosak a
nekik megfelelő tanulói létszámmal. A diagram alapján válaszolj az alábbi kérdésekre!

Matematika jegyek a 8. évfolyamon

a) Létszám szerinti növekvő sorrendbe állítva az osztályokat, melyik a középső?
8…………

b) Melyik osztályban kaptak legkevesebben négyest matematikából?
8………….

2012. január 28.
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b
c
d
e
f
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c) A 8.a, 8.b és 8.e osztályokat állítsd matematika átlaguk szerinti csökkenő sorrendbe!
8…………,

8…………,

8…………

d) Lehet-e, hogy az egész évfolyamból csupán két tanuló kapott hármast matematikából?
Miért?

e) Ricsi matematika érdemjegye az évfolyamon az egyik legrosszabb lett.
Osztálytársai közül többen kaptak négyest, mint ötöst. Melyik osztályba jár Ricsi?
8…………

f) Rékáék osztályában nem volt hármas, és a matematika jegyek átlaga 4,72.
Melyik osztályba jár ő?
8…………..

2012. január 28.
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10.

Péterék osztályában mindenki írt matematikából központi felvételi dolgozatot. Volt, aki
mindkét féle (normál és tehetséggondozó) dolgozatot megírta, így az osztályban összesen 38
dolgozatot írtak matematikából. Akik mindkét féle dolgozatot megírták, harmadannyian
voltak, mint akik csak a normál változatot írták. Akik csak a tehetséggondozó változatot írták
meg, néggyel kevesebben voltak, mint akik mindkettőt megírták.
Hány fős az osztály?
Válaszodat indokold!

2012. január 28.
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MATEMATIKA FELADATLAP
a 8. évfolyamosok számára

„tehetséggondozó” változat
2012. február 2. 15:00 óra

NÉV:_____________________________________

SZÜLETÉSI ÉV:

HÓ:

NAP:

Tollal dolgozz! Zsebszámológépet nem használhatsz.
A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg.
Minden próbálkozást, mellékszámítást a feladatlapon végezz!
Mellékszámításokra az utolsó oldalt is használhatod.
A megoldásra összesen 45 perced van.
Csak azokban a feladatokban kell indokolnod a megoldásokat, ahol azt
külön kérjük.
Jó munkát kívánunk!

2012. február 2.
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1.

a) Melyik szám nagyobb? Tedd ki a megfelelő relációs jelet (< , > , =) a következő két
kifejezés közé!

a
b

10 2 + 10 3.......... ..10 4

b) Számold ki b értékét!

b = 5−

2.

5
: 0,2 = …………………………………………………
−5
a
b

Pótold a hiányzó mérőszámokat!
a) 3,524 dl = ….……………..mm3
b) 6 óra + 720 perc = ………. nap

3.

Az erdőben a Nagy Erdei Futóversenyre készültek az állatok. A farkason kívül még öt másik
állat vett részt a versenyen.
a)-d) Hányféleképpen érhettek célba a résztvevők, ha tudjuk, hogy a farkas nem nyerte
meg a versenyt és nem lett holtverseny sem? Indokold megoldásodat!

2012. február 2.
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d
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4.

Számsorozatot képezünk az alábbiak szerint. Megadjuk az első elemet, majd minden további
elemet úgy kapunk, hogy a közvetlenül előtte álló elem felét vesszük, ha az páros, illetve 3-at
hozzáadunk, ha az páratlan.
Egy példa: 3, 6, 3, 6, 3, …., egy másik példa: 41, 44, 22, 11, 14, 7,….
a) Legyen az első elem 5. Add meg a sorozat következő öt elemét!
5, ….., ….., ….., ….., …..
b)-d) Mi lesz ezen sorozat 2012. eleme? Válaszodat indokold!

...........................

e)-g) Mi lehetett a sorozat első három eleme, ha a 3. lépés után a negyedik elem 13-nak
adódott? Minden megoldást keress meg!

2012. február 2.
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e
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5.

Egy téglalap oldalai AB = 2 cm és BC = 4 cm. A téglalap BC oldalának F felezőpontját
összekötöttük D csúccsal. DF szakasz felezőpontját P jelöli.

a)-d) Hány cm2 az ABPD négyszög területe? Válaszodat indokold!

………..........

2012. február 2.
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d
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6.

Az ábrán látható tetraéder (háromszög alapú gúla) minden csúcsához egy-egy természetes
számot írunk, az ábra szerint. Ezután minden lapjára ráírjuk az adott lapon lévő három
csúcshoz írt szám összegét.
a) Milyen számok kerülnek a lapokra?
ABC lap:……

ABD lap:……

BCD lap:……

CAD lap:……

b)-c) Mekkora lenne a lapokra írt számok összege, ha a csúcsokhoz írt számok összege
8 lett volna? Válaszodat indokold!

d) Elkészítettük a csúcsoknak egy másfajta
számozását is a második ábra szerint.
A csúcsokhoz írt számokkal a következő, több
lépésből álló eljárást végezhetjük:
Minden lépés során egy kiválasztott tetszőleges
él

mindkét

végpontjánál

lévő

számot

megnöveljük 1-gyel.
Néhány ilyen lépést követően elérhető, hogy
végül minden csúcsnál ugyanaz a szám álljon. Adj meg egy ilyen lépéssorozatot úgy, hogy
a táblázatba beírod, hogy az egyes lépések után milyen számok állnak a csúcsoknál!
(Nem szükséges a legrövidebb lépéssorozatot megadni.)

2012. február 2.
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Kezdetben

A

1

B

1

C

1

D

3

1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés

5. lépés

6. lépés

után

után.

után

után

után

után

e)-f) A tetraéder csúcsainak harmadik
ábrán látható számozása esetén, az előző
eljárást akárhányszor végrehajtva, nem
lenne

elérhető,

hogy

végül

minden

csúcsnál azonos szám álljon! Vajon miért?

2012. február 2.
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7.

Az alábbiakban öt állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy igaz vagy

a

hamis, és tegyél „x” jelet a táblázat megfelelő rovataiba!
Igaz

Hamis

Van olyan szám, amit 2-vel megszorozva, nála kisebb számot
kapunk eredményül.
Tengelyes tükrözéskor a tengelyt kivéve egyetlen egyenes
tükörképe sem lesz önmaga.
Van olyan deltoid, melynek három szöge egyenlő, de a negyedik
szög ezektől különböző.
Az első 12 prímszám összege páratlan.
Ha egy szám osztható 124-gyel is és 422-vel is, akkor osztható
lesz 124 ⋅ 422 = 52328 -cal is.
8.

Egy kék és egy piros szabályos dobókockát 50 alkalommal egyszerre dobtunk fel, és a dobott
számokat összeadtuk. Az összeadással kapott 50 számot táblázatban és diagramon ábrázoltuk,
azonban a 11-es dobott összeghez sem a táblázatbeli értéket nem írtuk be, sem a megfelelő
oszlopot nem rajzoltuk be.
Dobott összeg

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hányszor

1

2

4

6

7

9

8

4

4

11

12
2

a)-b) Írd be a táblázatba a hiányzó adatot és rajzold be a 11-es dobott összeg fölé a
megfelelő oszlopot!

2012. február 2.
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c)-g) Az előzőekben ábrázolt 50 dobás során a két kockáról leolvasott 100 dobott szám
között legfeljebb hányszor fordulhatott elő az 1-es? Válaszodat indokold!

2012. február 2.
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9.

A város főterét felújították, és a tér padjait kőkockákból állították össze. Egy kőkocka
egységet 20 db kockából – az első ábra szerint - a következőképpen alakítottak ki: Egy sötét
színű, 2 egység oldalú kockát kiegészítettek 1 egység oldalú világos színű kis kockákkal úgy,
hogy összesen 3 egység oldalú kocka jött létre, amelynek egyik sarkában van a sötét kocka.
A második ábrán „szemből” látható egy pad, melyet három ilyen
kőkocka egymás mellé rakásával hoztak létre. (A kicsi négyzetek
határai nincsenek berajzolva!)
1. ábra

2. ábra
a) Hány világos kicsi négyzet látható a pad hátsó oldalán?

...............................................

Ha körbejárjuk a padot,

b) hány világos kis négyzetet láthatunk összesen a padon?
.......................................
c) hány kicsi fehér kockának láthatók lapjai szemből nézve a pad bal szélső kőkockáján?
.......................................
d) hány kicsi fehér kockának láthatók lapjai a pad középső kőkockáján?
.......................................
e) hány kicsi fehér kockának láthatók lapjai szemből nézve a pad jobb szélső kőkockáján?
.......................................
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10.

Egyik nap három törpe kiment a kertbe almát szedni, hogy másnap a közeli város piacán
eladják. Másnap Morgó kétszer annyi kilogramm almát vitt a piacra, mint Szundi, Tudor
pedig csupán két kilóval vitt többet Szundinál. A piacon délig összesen 19 kilogramm almát
adtak el. Szundi eladta almáinak ötöd részét, Morgó pedig a sajátjainak tized részét. Tudor
mindenkivel hosszasan elbeszélgetett az almák jó hatásáról, ezért csak az almái huszad részét
tudta eladni.
a)-e) Hány kilogramm almát vittek a piacra az egyes törpék? Gondolatmeneted legyen
áttekinthető, válaszodat indokold!
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