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8. osztályos matematikaverseny 

Beküldési határideje: 2021. november 26.  

1. forduló 

Tanuló neve:  

Tanuló email-címe:  

Általános iskola neve:  

Általános iskola címe:  

 
1. feladat: Melyik szám hiányzik? 

5 11 7 

13 2 19 

17 3 ? 

 
A) 27 B) 21 C) 23 D) 18 E) 9 

 

2. feladat: Adja meg a következő egyenlőtlenség megoldását:  

 

A) x ≥ 0,5 B) x ≤ 2 C) x ≤ 3/4 D) x ≥ 6/7 E) x ≤ 2/3 

 

3. feladat: Számítsa ki az alábbi kifejezés értékét, ha   ! 

 

 
 

A)  B) 11 C) -17 D) 41 E) 23 

 

4. feladat: Melyik állítás nem igaz? 

 

A) Létezik olyan valós szám, amelyre  teljesül. 

B) Ha egy rombusz téglalap, akkor csak négyzet lehet. 

C) Nincs három olyan prímszám, amelynek összege is prímszám. 

D) Két különböző egyenes a síkot 3 vagy 4 részre osztja. 

E) Minden háromszögnek van köréírt köre. 

 

5. feladat: Adja meg azt a két egész számot, amelyek összegét megszorozva a szorzatukkal, az 

eredmény 29400 lesz! 

 

A két szám:  ...................................................................................................................  
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6. feladat: A GLAMOUR-napokon Zsófi három alkalommal vásárolt. Az első napon vett egy 

cipőt, így elköltötte pénze 53%-át. A második napon a maradék  részéért vett egy farmert 20%-os 

kuponkedvezménnyel. Az utolsó napra így 5640Ft-ja maradt, amiből pont ki tudta fizetni a hőn 

áhított táskát. Mennyibe került volna a farmer, ha nem kap kedvezményt? 

 

A) 14100Ft B) 8460Ft C) 15900Ft D) 10575Ft E) 10152Ft 

 

 

7. feladat: Bendegúz az őszi szünetben kifesti a szobáját. 10m2-hez 1,2 liter festék szükséges. 

Milyen magas a szobája, ha 9 liter festéket vesz (mindet fel is használja), és a szoba 

oldalai 4m és 5m hosszúak? 

 

A) 375 dm B) 3,75 m C) 417 cm D) 3000 mm E) 4,5 m 

 

8. feladat: 8 barátnő Egerbe kirándul a hétvégén. Két, ötszemélyes autóval utaznak, Dorina és 

Vanda vezet (saját autó, nem cserélnek). Hányféleképpen ülhetnek be az autókba, ha 

tudjuk, hogy Ági és Kriszti ugyanabban az autóban szeretnének ülni és az autókon belül 

az ülési sorrend nem számít?  

 

A) 30 B) 16 C) 8 D) 22  E) 20 

 

9. feladat: Melyik függvény grafikonjára igaz, hogy a meredeksége és az y tengelyt a (-1) 

pontban metszi? 

 

A)         B)       C)        D)      E)  

 

 

10. feladat:  Huszonegy látszólag egyforma érménk van. Az egyik nehezebb, mint a többi. Hány 

összehasonlító mérést kell végeznünk egy kétkarú mérleggel, hogy megtaláljuk a 

legnehezebbet? 

 

A) 4 B) 5 C) 7 D) 3 E) 6 

 

11. feladat: Adjon meg egy olyan tíz különböző számjegyekből álló számot, amelynek kétszerese 

ugyancsak tíz különböző számjegyből álló szám! 

 

A szám:  ...................................................................................................................  

 

12. feladat: Képzelje el, hogy tavasz lévén, naponta 12 órán át van világos. Egy hernyó világosban 

1 m/óra sebességgel mászik felfelé egy függőleges falon, majd a sötétben 12 órán 

keresztül alszik. Ez idő alatt 0,5 m/óra sebességgel csúszik vissza (a falon). Hány 

órába kerül a hernyónak elérni a fal tetejét, ha a fal 48 m magas? 

 

A) 192 B) 96 C) 180 D) 156 E) 96 

 
 


