
Megoldókulcs a 3. forduló feladataihoz  7 – 8. osztály 

 

1.  Péter Rózsa.                          összesen 5 pont

  

2. Ercsi új fekete-fehér asztalterítőt vett. A terítő négyzet alakú, a közepéből negyed körök 

indulnak a négyzet csúcsaiba. Az ábra szerinti részek feketék, a többi rész fehér. Hány cm
2
 

a fekete rész területe, ha a négyzet oldala 8 dm? 

A négyzet oldala 80 cm ((átváltás). 1 pont 

A négyzet területe 80
2
 cm

2
 = 1 pont 

6400 cm
2
 1 pont 

A fekete rész területe a terítő területének fele: 1 pont 

A fekete rész területe 3200 cm
2
. 1 pont 

összesen 5 pont 

 

3. Kati közel lakik az iskolához, ezért általában az utolsó pillanatban indul. Az iskola bejáratához a járdáról 

hat lépcsőn lehet feljutni. Ha Kati ráér, akkor kényelmesen, egyesével halad a lépcsőn, de ha sietnie kell, 

akkor bizony időnként kettesével lép. Hányféleképpen mehet fel ezen a lépcsőn, ha egyszerre egy vagy két 

lépcsőfokot léphet? 

1+1+1+1+1+1 → 1 eset 1 pont 

1+1+1+1+2 → 5 eset 2 pont 

1+1+2+2 → 6 eset 2 pont 

2+2+2 → 1 eset 1 pont 

összesen 13 eset 1 pont 

összesen 7 pont 

 

4. A hanglemezboltban 2000 forintért adták a Zéta együttes legújabb lemezét. Ennek az árnak 30 százaléka 

volt a haszon, a többi rész a beszerzési költség. Mivel a lemez nem nagyon fogyott, ezért a lemezt 20 %-kal 

leárazták. 

a) Mennyi volt a lemez beszerzési költsége? 

b) Mennyibe került a lemez a leárazás után? 

c) Az új ár hány százaléka a haszon? (A beszerzési költség természetesen nem változott.) 

a) A beszerzési költség az ár 70 %-a 1 pont 

     azaz 1400 Ft. 1 pont 

b) A lemez ára a leárazás után az eredeti ár 80 %-a 1 pont 

     azaz 1600 Ft. 1 pont 

c) Az új árból 200 Ft a haszon 1 pont 

     ezért 200/1600=0,125=12,5 % a haszon. 1 pont 

összesen 6 pont 

 

5. Egyik este apu almát hozott haza. A legnagyobb fiú, Sándor kapta az almák egyötöd részét és még egyötöd 

almát. A középső fiú, Isti megkapta a maradék egynegyedét és még egynegyed almát. A legkisebb fiúé, 

Fecóé lett a megmaradó almák egyharmada és még egyharmad alma. Anyu kapta az ezek után 

megmaradt almák felét és még egy fél almát. Ami végül megmaradt, azt kapta apu. Így mindenki másnak 

éppen kétszer annyi alma jutott. mint apunak. Hány almát osztott szét apu, és kinek mennyi alma jutott? 

Ha már csak anyu és apu maradt, megmaradt almák fele és még egy fél alma  anyué, ezért apué a 

megmaradt almák felénél fél almával kevesebb alma, 

1 pont 

ezért apu egy almával kevesebbet kapott, mint anyu. 1 pont 

Mivel apu fele annyi almát kapott, mint anyu, és ez eggyel kevesebb, mint amit anyu kapott,  1 pont 

ezért apu 1 almát, 1 pont 

anyu két almát kapott. 1 pont 

A fiúk is 2-2 almát kaptak 1 pont 

így 9 almát osztott szét apu. 1 pont 

összesen 7 pont 

 

Maximális pontszám összesen: 30 pont 

 


