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Feladatsor 

 
1. Erik nemrég tanulta a törteket. Az új esztendő alkalmából épp azt próbálja kitalálni, 

milyen egész számokat írhat az   helyébe, hogy az  
      

 
  tört negatív legyen. Hány 

olyan   egész szám van, amelyre az  
      

 
  tört negatív? 

2. Piroska, miután elkészült a leckéjével, azzal játszadozott, hogy a "matematika" szó betűit 
„összevissza” hol kis-, hol pedig nagybetűvel írta le. Hányféle leírása lehetne a szónak, ha 
bármelyik betűt írhatnánk kedvünk szerint kisbetűvel vagy nagybetűvel? (Például: 
MateMatika, mateMAtIkA stb). 

3. Anna és Márk szüretelnek. Teljesen egyforma a vödrük, és mindig azonos mennyiségű 
szőlőt tesznek bele. Mindkettejük munkatempója egyenletes, mindketten ügyesek, de 
Anna ügyesebb, így neki 4 perc alatt telik meg a vödre, míg Márknak ehhez 6 perc kell. 
Mennyi ideig tart kettejüknek a puttony megtöltése, ha a puttonyba 15 vödör szőlő fér? 

4. Törpilla az ebédlője asztalára egy 4 dm-szer 4 dm-es 
terítőt szeretne. Nagyon tetszenek neki Victor Vasarely, 
a híres magyar festő festményei, ezért ő is valami 
hasonlót szeretne. (Az ábrán a terítő rajza látható.) A 
beszürkített részt szeretné beszínezni, de még nem 
tudja, milyen színűre. Azt is szeretné tudni, hogy mennyi 
festéket kell hozzá vennie a TörpKolor festékboltban, 
ezért tudni szeretné, mekkora a befestendő terület. 
Hány dm2 a befestendő terület? 

5. Patrik nagyot bulizott Szilveszterkor. Amikor Újév napján délben felébredt, rögtön 
matematikai problémákon kezdte el törni a fejét. Először azon, hogy vajon melyik a 
legnagyobb és legkisebb olyan szám, amelyben a számjegyek összege 2015, de persze a 
számjegyek között nem szerepelhet a „0”. Aztán azon töprengett, hogy mekkora a két 
szám különbsége? Közben arra is rájött, hogy nem is olyan egyszerű ezeket a számokat 
leírni. Segítsünk Patriknak, keressük meg a három számot. (A három számot nem kötelező 
teljesen leírni, de egyértelműen derüljön ki, hogy melyik helyi értéken milyen számjegy 
szerepel.) 
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