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 Marót Rezső megyei matematikaverseny 6. évfolyam 

Iskolai forduló: 2017. november 23. 14-15
30

 óra 

Minden feladat 10 pont 

 

 

1. Pisti kicsit rendetlen, a zoknijait mindig csak úgy, párosítás nélkül dobja be a zoknis 

dobozba. 

Van 5 pár szürke zoknija, 3 pár kék és 2 pár fehér, de az egyforma színű zokni párok is 

különböző mintájúak. 

Pisti sajnos már nem is emlékszik, hogy milyen zoknijai vannak. Legalább hány zoknit 

kell kihúznia a fiókból úgy, hogy nem kukucskál bele, 

a) ha Pisti kivett egy szürke zoknit, és egy másik szürkét szeretne felhúzni (a minta most 

nem számít, mert siet)? 

b) ha kivett egy fehér zoknit, és a párját keresi? 

c) ha fekete zoknit keres? 

d) hogy biztosan legyen két azonos színű? 

e) hogy biztosan legyen egy pár zokni? 

 

Pontszám:_______ 

2. A Vaskakas Bábszínházban vannak bábelőadások, és koncertek is. A bábelőadásra a 

jegyek 1200 Ft-ba, 1400 Ft-ba és 1600 Ft-ba kerülnek. A koncertre 1500 Ft-os és 

2000 Ft-os jegyeket árulnak. A következő állításokról döntsd el, hogy igaz vagy hamis! 

Mindegyik döntésedet indokold is meg! 

a) A bábelőadásra minden jegy olcsóbb, mint a koncertre. 

b) Annyi pénzből, amennyiért 6 jegyet vennék a koncertre, legfeljebb 10 jegyet tudnék 

venni a bábelőadásra. 

c) Tudok 8 koncertjegyet ugyanannyiért vásárolni, mint 8 bábelőadásra szóló jegyet. 

d) 15 000 Ft-ból tudok venni 13 jegyet a bábelőadásra. 

e) 5 jegy a bábelőadásra biztosan drágább, mint 4 jegy a koncertre. 

 

Pontszám:_______ 

3. Gergő most 24 éves, kétszer olyan idős, mint Marci volt akkor, amikor Gergő olyan idős 

volt, mint Marci most. Hány éves most Marci? 

 

Pontszám:_______ 
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4. Pisti megnyerte a matematikaversenyt. Egy szépen 

becsomagolt, az ábrának megfelelően átkötött ajándékot 

kapott. Kibontotta, és nagyon meglepődött, mert kiderült, 

hogy a masnihoz felhasznált szalag kétszer akkora, mint ami 

az átkötéshez szükséges. A doboz egy csúcsban lévő éleire 

teljesül, hogy a legrövidebb él hossza a középső él 

hosszúságának fele, a leghosszabb él pedig a középső duplája. Ha a felhasznált szalag 

hossza 384 cm, akkor mekkorák a doboz oldalai? 

 

Pontszám:_______ 

5. Egy négyjegyű számhoz hozzáadtuk az utolsó három jegyéből képzett számot, majd az 

utolsó két jegyéből képzettet, végül az utolsó jegyét. Így eredményül 3042-őt kaptunk. Mi 

lehetett az eredeti négyjegyű szám? 

 

Pontszám:_______ 

6. A falon két számlapos óra található. Az egyik 60 perc alatt 64 

percet halad, a másik 60 perc alatt 58 percet halad. Valamikor a 

nap folyamán egyszerre beállítottuk rajtuk a pontos időt. 

Vacsoránál 6 és 7 órát mutatnak.  

a) Hány óra volt, amikor beállítottuk őket?  

b) Hány órakor kezdtünk el vacsorázni? 

c) Ha a vacsoránál ismét pontosan beállítjuk a két órát, 

akkor mennyi idő múlva mutatnak ismét egyforma időt?  

d) Hány órát fognak akkor mutatni? 

 

 

Pontszám:_______ 

Összes pontszám:_______ 

 


