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Felvételi feladatok matematikából
1. Az 1, 2, 3, 4, 5 számokat kettesével adjuk össze. Hányféle különböző összeget kaphatunk így?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

2. Az alábbi számok közül melyik az, melyet 768-caI szorozva a szorzat a legtöbb 0-ra végződik?
A) 3125

B) 5000

C) 10000

D) 2500

3. Anti, Panni és Robi 17 süteményt evett meg összesen. Mindhárom gyerek egész számú sütit
evett. Panni többet evett Antinál és Robinál is. Legalább hány sütit evett Panni?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

4.
Egyforma méretű kis kockákból a jobb oldali ábrán levő testet
építettük meg. (A kockákat nem ragasztottuk egymáshoz.)
Hány kis kockával kell kiegészíteni, hogy egy 4x4x4 méretű
kockát kapjunk?
A) 10

B) 17

C) 26

D) 32

5. Július elsején a Virág völgyben a nap 4:53-kor kel és 21:25-kor nyugszik. E két időpont között
félidőben van a helyi idő szerinti dél. Mikor van dél a helyi idő szerint július elsején a Virág
völgyben? Válaszát indokolja meg!

6. Marika rajzolt két kört és 3 egyenest, majd az ábrán keletkező valamennyi metszés pontot pirosra
színezte. Legfeljebb hány piros pont lehet Marika rajzán? Készítsen ábrát és válaszát indokolja
meg!

Jó munkát.

Megoldókulcs: 1. C, 2. A, 3. C, 4. B.
Megoldások:
1. A két legkisebb számot összeadva 3-at, a két legnagyobbat összeadva pedig 9-et kapunk. A két
összeg között bármelyik egész szám is megkapható, mivel egymást követő számokat adunk
páronként össze. De a feladat megoldható úgy is, hogy a lehetséges 10 összeget mind kiszámítjuk.
Az összegek: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, azaz 7 -féle lehet.
2. Elvégezhetjük a szorzásokat, így direkt megkapjuk a szorzatok értékét, amelyekből látszik a
kérdésre a válasz. Másként: a szorzat végén a 0-ák száma az 5-ös és a 2-es tényezők számától függ,
ugyanis 2*5= 10. A 768 nem osztható 5-tel, az 5-ös tényezők számátelég ha a 3125 és a 2500 esetén
vizsgáljuk, mert az 5000 a 2500 kétszerese, a 10000 pedig a négyszerese, tehát ugyanannyi 5-ös
tényezőt tartalmaznak, mint a 2500. 3125=5*5*5*5*5, míg 2500=5*5*5*5*4. A 768 tartamaz több,
mint 5 2-es tényezőt, így a legtöbb 0-ra a 768 és 3125 szorzata végződik.
3. Panni akkor evett a legkevesebbet, ha a két fiú ugyanannyit és a lehető legtöbb sütit ette meg. A
17-ből 2-t kivonva 15-öt, azaz 3-mal osztható számot kapunk. Az osztást elvégezve 15:3=5 jön ki,
amit a három gyerek között egyformán szétosztunk, az elején félretett két sütit pedig Panninak
adjuk. Panni legkevesebb 7 sütit evett.
4. A felső sorban egy 3x3-as rész, azaz 9 kis kocka hiányzik. A második sorban egy 2x2-es rész,
azaz 4 kis kocka, meg még egy kocka, az 5. A harmadik sorban pedig 3 kis kocka hiányzik. Ez
összesen 9+5+3=17 kis kocka. A nem látható részeken nem hiányozhatnak kockák, hiszen akkor az
építmény összeomlana.
5. A keresett időpont valójában a két adott időpont átlaga. Adjuk össze a két időpontot, így 25:78-ta
kapunk. Apercek tartalmaznak 1 órát, átalakítva 26:18 lesz. Osszuk el most az órákat és a perceket
is 2-vel, ez 13:09 lesz, ami a keresett időpont. Ellenőrizhetjük is, 4:53-tól 8 óra és 16 perc telik el,
valamint 13:09-től 21:25-ig szintén 8 óra és 16 perc telik el.
6. Két kör legfeljebb 2 pontban metszi egymást. Az első egyenest úgy rajzoljuk meg, hogy a
köröket a lehető legtöbb pontban metssze, ez újabb 4 metszéspont lesz. A második egyenes a két
kört négy, az első egyenest pedig egy pontban metszheti, ez újabb 5 metszéspont. A harmadik
egyenes pedig a két kört négy a két egyenest pedig egy-egy pontban metszi, ami még 6
metszéspont. Legfeljebb 2+4+5+6=17 metszéspont keletkezhet.

