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6 . OSZTÁLY 

 

Az első három feladat feleletválasztós. Egyenként 5-5 pontot érnek. 

Egy feladatnak több jó megoldása is lehet. Válaszd ki a helyes megoldás/megoldások betűjelét! 
 

1. Melyik tömeget/tömegeket nem tudja megmérni Sziporka egy kétkarú mérleg és az alábbi súlyok 

felhasználásával: 1 kg, 4 kg, 7 kg, 10 kg? (Egy méréshez egy súly egyszer használható fel.) 

 A) 12 kg B) 16 kg C) 19 kg D) 22 kg 

 

2. A műveletek elvégzése után milyen számjegyre végződik az eredmény? 

2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 5 

 A) 0 B) 5 C) 8 D) egyéb 

 

3. Egy négytagú család ebben az évben 120 éves, azaz életkoraik összege 120 év. Mennyi lehetett a családtagok 

életkora 12 évvel ezelőtt? 

 A) 32; 28; 8; 4 B) 36; 32; 2; 2 C) 34; 31; 2; 1 D) 37; 35; 7; 5 

 

A negyedik és az ötödik feladatok egyenként 10-10 pontot érnek. 
 

4. Három cicánk van: Ali, Borzas és Cirmi. Az életkorukról a következőket tudjuk: 

 Ali és Borzas életkorának összege jövőre 15 év. 

 Borzas és Cirmi életkorának összege tavaly 10 év volt. 

 Ali a legidősebb cica, életkora páros szám. 

 Minden cica életkora különböző egyjegyű szám. 

a) Hány éves idén Borzas? 

b) Hány éves idén Ali? 

c) Hány éves volt tavalyelőtt Borzas? 

d) Hány éves idén Cirmi? 

e) Mennyi lesz a három cica életkorának összege jövőre? 
 

Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 
 

5. Sziporka barátjáról a következőket tudjuk: 

 25 évnél idősebb, 

 születési éve számjegyeinek összege 21, 

 életkora nyolccal maradék nélkül osztható, 

 életkora kétjegyű szám. 

Hányadik életévét tölti idén, 2020-ban Sziporka barátja és melyik évben született? 


