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2. 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. Hány huszonegynél nem nagyobb pozitív egész páratlan szám van? 
 A) 9 B) 10 C) 11 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

2. Milyen pozitív egész szám írható a  helyére, hogy igaz legyen az egyenlőtlenség? 

3 < + 2 ≤ 5 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

3. Ha két négyzet négy háromszöget ér, és négy háromszög nyolc kört ér, akkor hány kört ér egy négyzet? 

 A) 2 B) 4 C) 8 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

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

4. Sziporka elhatározta, hogy a következő héten telefonon beszél minden barátjával pontosan egyszer. Az alábbi 
diagram azt mutatja, hogy a következő hét egyes napjain hány barátjával tudott beszélni. (Minden barátjával 
sikerült beszélnie.) 

 
a) Mely napon beszélt telefonon Sziporka a legtöbb barátjával? csütörtökön 2 pont 
b) Hány barátja van összesen Sziporkának? 40 2 pont 
c) Mennyivel több barátjával beszélt Sziporka pénteken, mint kedden? 5-tel 2 pont 
d) Hétvégén hány barátjával beszélt Sziporka? 8 2 pont 
e) Mely hétköznapon beszélt Sziporka a legkevesebb barátjával? kedden 2 pont 
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Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 

5. Sziporka egy kétjegyű számra gondolt, melyben a számjegyek összege hét. Ha a számból 

kivonjuk a számjegyek szorzatát, akkor huszonötnél kisebb számot kapunk. Melyik pozitív egész számra 
gondolhatott Sziporka? 

kétjegyű szám, 
melyben a 

számjegyek 
összege hét 

(3 pont) 

számjegyek 
szorzata 
(2 pont) 

a számból kivonva 
a számjegyek 

szorzatát 
(2+1 pont) 

16 6 10 < 25 

25 10 15 < 25 

34 12 22 < 25 

43 12 31 > 25 

52 10 42 > 25 

61 6 55 > 25 

70 0 70 > 25 

 

Válasz: Sziporka a következő számokra gondolhatott: 16 vagy 25 vagy 34. 2 pont 


