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1. Aprajafalván Okoska - hogy a többiek matematikai képességét csiszolja - két új „műveletet” eszelt 

ki. 

A H művelet két szám esetén a kisebb szám háromszorosából levonja a nagyobb számot. 

A T művelet a két szám összegét szorozza tizenhárommal és a végeredményt tízesre kerekíti. 

Add meg a következő műveletek végeredményét! 

a) 345 T 27 

b) 23 H 42 

c) (11 T 34) T (66 H 24) 

2. Az Aprajafalván élő Kutymorgó feladata, hogy a törpöket megvédje a rájuk leselkedő veszélyektől. 

Méreteiről a következőket tudjuk: testének harmada farok, a maradék negyede fej. Hány cm-es 

Kutymorgó teljes hossza, ha a feje 18 cm? 

3. Nótata születésnapja négy nap múlva, november 26-án lesz. A dátumot így is szokták írni: 11.26. 

Ebben a dátumban a számjegyek összege 10. Hány ilyen tulajdonságú nap van egy évben? (Az 

évben április, június, szeptember, november hónap 30 napos, február 28 vagy 29 napos, a többi 

hónap 31 napos.) 

4. Törpilla egy kör alakú csipketerítőt készített, és egy négyzet alakú asztalon helyezte el. Az asztal 

oldalhosszúsága 2 m. A terítő széle az asztallap egyik oldalától 10 cm-re van, egy másik oldalától 

20 cm-re, egy harmadik oldaltól pedig 30 cm-re. (A terítő sehol nem lóg le az asztalról.) Hány 

centiméterre lehet a terítő széle az asztallap negyedik oldalától? 

5. Bányásztörp egyszer télen egy olyan földalatti bányára bukkant, ahol piros szörnyek laktak. 

Megfigyelte, hogy ezek a szörnyek ritkán jönnek a földfelszínre, járataik általában 1-2 méter 

mélyen vannak, télen ennél mélyebbre is leásnak.  

Egy piros szörny járatrendszerének felmérése során Bányásztörp a következőket állapította meg: az 

éléskamra pont annyival volt a talajszint alatt, mint amennyivel a téli fészek a nyári fészek alatt. A 

nyári fészek 60 cm-rel van magasabban, mint az éléskamra, és pont kétszer ennyivel van a 

talajszint alatt. Milyen mélyen van a piros szörny téli fészke a talajszint alatt? 

6. Aprajafalva lakója, Törpitány elhatározta, hogy kalózkapitány lesz.  Ekkor csak egy hajója volt. 

Nem volt legénysége, és nem voltak fegyverei.  

Egy ágyú ára 4 arany. Egy aranyért két ágyúgolyót lehet venni, és ennyit kell fizetni négy ágyú 

egyszeri megtöltéséhez szükséges puskaporért is. (Egy lövésnél az ágyúcsövet megtöltik 

puskaporral és arra teszik rá az ágyúgolyót, majd kilövik.)  

Egy ágyú megtöltése 2 percig tart. Egy hajót legalább 10 lövésnek kell eltalálnia, hogy megadja 

magát, de az összes leadott ágyúlövésnek csak a nyolcada talál célba. Ha a megtámadott hajó 

menekülni kezd, akkor 5 perc után már lőtávolon kívül kerül a kalózhajótól.  

Törpitány a legénységnek fizetést nem ad, jutalmuk a zsákmány kétharmada. 

a) Minimálisan hány ágyú kell ahhoz, hogy biztosan el tudják fogni a megtámadott hajót? 

b) Mekkora arany értékű zsákmányra kell minimálisan szert tenni ahhoz, hogy Törpitány kiadásai 

az első alkalommal megtérüljenek? 

Minden feladat 10 pont        Jó munkát! 


