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Megyei/körzeti forduló 7. osztály 2015. október 16. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Összesen hány részre oszthat egy körlapot a körvonalat metsző három külön-
böző egyenes? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

2. A róka és két medvebocs 100 szem cukorkán osztozkodnak. A róka a cukor-
kákat három kupacra osztja szét, majd sorsolással eldöntik, ki melyik kupa-
cot kapja, és ha a bocsok kupacaiban különböző számú cukorka lenne, akkor 
megkérik a rókát, tegye egyenlővé a bocsok kupacait úgy, hogy elveszi ma-
gának a nagyobból a különbséget. Ha alkalmasan osztja szét a róka a cukor-
kákat, az alábbiak közül összesen hány cukorkát szerezhet magának biztosan, 
bárhogy alakul is a sorsolás? 
(A) 40 (B) 54 (C) 65 (D) 75 (E) 80 

3. A 7. osztályban Anna tagja a 17 legjobb és a 17 legrosszabb matematikusnak 
is. Az alábbiak közül hányan lehetnek ebben az osztályban összesen? 
(A) 17-en (B) 18-an (C) 28-an (D) 33-an (E) 34-en 

4. Egy téglalapot háromszögekre osztottunk, ame-
lyek területét a rajzon cm2-ben tüntettük fel. 
Hány cm2 a fel nem tüntetett terület nagysága? 
(A) 11 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 17 

5. Az iskolai boltból egy délelőtt az összes tollat megvásárolták. Ági megvette 
az összes toll kétötödét, Bea a maradék egyharmadát, Csilla pedig ezután a 
maradék háromnegyedét. A megmaradt öt tollat az egyik tanár vásárolta 
meg. Összesen hány toll volt eredetileg reggel ebben a boltban? 
(A) 30 (B) 40 (C) 45 (D) 50 (E) 60 

6. Peti és Feri két szomszédos, egyaránt 6-6 lépcsőházas 
tömbházban lakik (lásd a rajzot). Feri a 3. lépcsőházban 
lakik. Ahhoz, hogy Peti saját lakásából a legrövidebb 
úton eljusson Ferihez, teljesen mindegy, hogy jobbra 
vagy balra indul el saját lakásának lépcsőházából. (Útja 
során nem szükséges, hogy mindvégig a négyzetek ol-
dalain haladjon.) Hányas számú lépcsőházban lakhat 
Peti, ha a lépcsőházakból kijönni vagy oda bemenni 
csak a számokkal jelzett irányból lehet? 
(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. (E) 6. 

7. Egy gömb alakú egész dinnyét négy részre daraboltunk. Összesen hány rész-
re darabolhattuk így a dinnye héját? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Egy óra a hőmérséklet ingadozása miatt naponta nappal fél percet siet, éjjel 
harmad percet késik. Október 1-jén este (a nappal végén) pontosan mutatja 
az időt. Az alábbiak közül mely napon fordul elő, hogy pontosan 4 percet siet 
ez az óra? 
(A) október 25-én (B) október 26-án (C) október 27-én 
(D) október 28-án (E) október 29-én   

9. Egy függőleges tengelyre rátettek néhány küllős kereket. A felső 
ábrán ezt láthatjuk felülnézetből. Ezután a kerekeket megpörget-
ték (nem azonos sebességgel), és megkapták az alsó ábrán felül-
nézetből látható új helyzetet. Az alábbiak közül hány kerék lehe-
tett összesen ezen a függőleges tengelyen? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

10. Egy kirándulás tervezésénél azt feltételezték, hogy a lányok száma 25%-a 
lesz a fiúk számának. A végén kiderült, hogy az egyik lány helyett egy fiú 
jött, és így a lányok száma csak 20%-a lett a fiúk számának. Összesen há-
nyan mentek kirándulni? 
(A) 24 (B) 26 (C) 28 (D) 30 (E) 32 

11. Egy tortát egy olyan négyzet alapú dobozba csomagoltak, 
amelynek magassága feleakkora, mint az alapéle. 178 cm 
hosszú szalaggal úgy át lehet kötni a dobozt, hogy még mas-
nit is tudunk kötni belőle a tetején (a felső ábrán látható mó-
don). Ha az alsó ábrán látható módon kötnénk át a dobozt, 
ugyanolyan hosszú masnival, akkor 204 cm szalagra lenne 
szükségünk. Hány cm hosszú lehet a doboz valamelyik éle? 
(A) 11 (B) 13 (C) 22 (D) 26 (E) 44 

12. Mosás után 100 pár zoknit tetszőlegesen szétosztottak három fiók között. 
(Egy-egy páron belül a két zokni egyforma, de a párok mind különbözők.) 
Az egyik fiókba 33 pár zokni és 8 pár nélküli zokni, a másikba 31 pár zokni 
és 31 pár nélküli zokni került. Összesen hány pár zokni kerülhetett a harma-
dik fiókba? 
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9 

13. Tudjuk, hogy teljesül a ...VIGAD TOLAT TOLAT TOLAT= + + +  egyenlő-
ség, ahol az azonos betűk azonos, a különböző betűk különböző számjegye-
ket jelölnek. (VIGAD és TOLAT is ötjegyű számok.) Hányast jelölhet a G be-
tű, ha a jobb oldalon az összeadandók száma a lehető legnagyobb? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Adott két különböző pont, A és B. Rajzoljátok meg a síkban az összes olyan 

C pontot, amely az ABC egyenlő szárú háromszög hiányzó csúcsa lehet! 
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