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Ez a feladatlap egyben megoldólap is. Megoldásaidat írd a feladat alatti területre.  

A válaszokat minden esetben indokolni kell! 

Megoldásaidat beküldheted postán és e-mailben is! 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

 

Beküldési határidő: 2019. október 25. 

  



1. (10p) 

A rajzon lévő páncélszekrénynek a zárja csak akkor nyílik, ha a megfelelő sorrendben minden 

gombot pontosan egyszer megnyomunk. Az utolsó gomb jele 0. Mindegyik gomb a következő 

lépés számát és irányát jelzi. Így az 1F azt jelenti, hogy onnan egyet kell lépni fölfelé, míg a 2B 

azt, hogy kettőt kell lépni balra. Melyik gombot kell megnyomni, először? Az üres négyzetben 

add meg, a gombok megnyomásának sorszámait! 
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1J 1L 0 3B 2B 
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2. (10p) 

Egy kocka csúcsainak értéket adunk. Az élek annyit érnek, mint az él két végpontja együtt. Egy 

oldal annyit ér, mint a határoló élei együtt. A kocka maga annyit ér, mint az oldalak összege. Egy 

ilyen kocka csúcsainak összege 128. Mennyit ér a kocka? 

 
                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

  



3. (10p) 

Az iskolai lövész bajnokságon az 5 döntős versenyző 2-2 lövést adott le. Egy-egy találatra 1 és 10 

közötti pontot kaphattak, attól függően, hogy a céltábla melyik részére érkezett a golyó. Minden 

lövés sikeres volt, azaz legalább 1 pontot ért, de fura módon nem volt két azonos értékű közöttük. 

Hány pontot érhettek az egyes lövések, ha Alex 11, Bendegúz 4, Csaba 7, Dávid 16 és Ede 

17 pontot szerzett a két lövésével? 

 
                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 

4. (10p) 

Attila szólt az anyukájának, hogy már csak 145 Ft-ja van a kártyás telefonján. Ő töltött is rá 

3000 Ft-ot. A szolgáltatónál most olyan akció volt éppen, hogy az új feltöltés felének eréjéig 15 

Ft-ot vonnak csak le SMS-enként az egyenlegből, azontúl a szokásos 30 Ft-ot. Attila ekkor 

elhatározta, hogy nem hív fel senkit, csak SMS-eket fog ezután küldeni. Mennyi SMS-t küldhetett 

ezek után Attila a telefonján lévő keretből? 

 
                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

  



5. (10p) 

Hány részre osztja fel a síkot két (nem feltétlenül egyforma) háromszög? Vizsgáld meg az összes 

esetet! 

 
                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 


