
7 – 8. osztály 

2. forduló feladatainak megoldása 

1. /  

Egy asztalon 7 pohár van szájával lefelé fordítva. ( ∩∩∩∩∩∩∩ ) 

Egy lépésben 3 db poharat fordítunk meg. 

Elérhető-e néhány lépés után, hogy mind a hét pohár szájával felfelé álljon? 

Válaszodat rajzzal és indoklással támaszd alá! 

Megoldás: 

UUUUUU∩    két lépéssel elérhető 2 pont 

a következő _lépésben pl. UUU∩∩UU 2 pont 
 

majd UUUU∩∩∩ 2 pont 

és végül UUUUUUU 1 pont 

 Összesen: 7 pont 

Ez 5 lépés. Bármilyen más jó megoldás is elfogadható. Színes hátérrel jelöltük az éppen 

átfordított poharakat. 

2./  

Piripócsból négy különböző  út  vezet  Garabonciába, ahonnét  három különböző  úton 

haladhatunk tovább Seholnemvolt városba, majd innen tovább három különböző úton juthatunk 

Hencidába.  Egy motoros vándor minden nap megtette az utat – Piripócstól Hencidáig – oda és vissza, 

de „jövet is, menet is” mindig más útvonalon haladt. (Tehát egy vagy több útszakaszon az egyik 

útvonal eltért a másiktól.) 

Hány napig tudott más-más úton járni a motoros vándorunk? Válaszodat indokold! 

Megoldás: 

A vándor Piripócsból négyféle úton mehet Garabonciába, onnan háromféleképpen folytathatja az 

útját Seholsemvolt városba, majd újabb három úton juthat el Hencidába.  

Ez összesen 4  3  3 = 36 féle útvonal. Mivel oda és vissza is más útvonalon halad, ezért  

36 : 2 = 18 napig tudott más-más úton járni a motoros vándor. 

 4 pont 

3./ 

Egy tömör kockát az egyik lapjával párhuzamos síkokkal rétegekre szeletelünk. 

Hány síkkal kell szétvágni a kockát, hogy a keletkezett testek együttes felszíne kétszerese legyen a 



kocka felszínének? Válaszodat indokold! 

Megoldás: 

Ha t-vel jelöljük a kocka egyik lapjának a területét, akkor a kocka felszíne 6t. Egy vágással két új t 

területű lap jön létre, tehát a felszín 2t-vel növekszik, ezért három vágás esetén a felszínek 

összege 6t + 6t = 12t lesz, azaz éppen kétszeresére nő. 

 3 pont 

 

4./ 

Mennyi idő kell az 1-től 17639-ig terjedő egész számok leírására, ha percenként 83 számjegyet 

tudsz leírni? (Ne felejtsd el mellékelni a megoldás menetét!) 

Megoldás: 

Az egy-, két-, három és négyjegyű számok leírására 

1∙9 + 2∙90 + 3∙900 + 4∙9000 

számjegy kell. 10000-től 17639-ig 7640 ötjegyű szám van, ennek leírásához 5 ∙ 7640 számjegy 

kell.  1-től 17639-ig a természetes számok leírásához: 

90 + 180 + 2700 + 36000 + 38200 = 77089 

számjegy szükséges. Ha 1 perc alatt 83 számjegyet írunk le, akkor 77089 : 83 = 928,78 percre, 

azaz több mint 15 órára van szükségünk a számjegyek leírásához. 

 6 pont 

 


