
Kedves Versenyző! 
Az alábbi hat feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de 
minden feladat megoldását külön lapra írd! Csak a kellően meg-
indokolt megoldásokat értékeljük, az eredmények puszta 
közlése nem elegendő! Önállóan dolgozz, törekedj a megoldások 
áttekinthető, olvasható leírására! Csak a kiosztott, számozott lapo-
kon dolgozhatsz! Számológépet nem szabad használni. A feladatla-
pot megtarthatod. Jó munkát! 

 
 

5. OSZTÁLY 
 

1. FELADAT 
A könyvárusításon egy 535 Ft-ba kerülő matematika könyvet vásárolunk. Egy 1000 Ft-os bankjegy-
gyel fizetünk. 

a) Legalább hány pénzérmét kapunk vissza? 
b) Legfeljebb hány pénzérmét kaphatunk vissza? 

(Jelenleg 5, 10, 20, 50, 100 és 200 Ft-os pénzérmék vannak forgalomban.) 
 

2. FELADAT 
Anna, Bianka, Dóri és Eszter ül ilyen sorrendben a Duna parton egy egyenes mentén. Anna és Bi-
anka 10 méterre, Bianka és Dóri 8 méterre, Dóri és Eszter 16 méterre ül egymástól. 
Anna és Bianka közé, pont középre leül Maja. Majd megérkezik Tamás, aki úgy ül le, hogy Bianká-
tól kétszer olyan távol lesz, mint Maja Dóritól. 
Milyen messze lehet Tamás Annától? 

 

3. FELADAT 
A mai versenyre a 8.a osztály tanulói szendvicseket készítenek. Minden szendvicsbe 4 dkg szalámit, 
3 dkg sajtot és 2 dkg uborkát tesznek. 
Hány szendvics készíthető összesen, ha 15 kg szalámijuk, 11 kg sajtjuk és 9 kg uborkájuk van? 

 

4. FELADAT 
Leírjuk növekvő sorrendben azokat a pozitív egész számokat, amelyekben a számjegyek összege 16. 

a) Hány kétjegyű számot írunk le? 
b) Melyik lesz az ötödik legkisebb szám? 
c) Melyik lesz a huszonötödik legkisebb szám? 

 

5. FELADAT 
Öt négyzetből az ábra szerint egy csigát készítettünk. Két szom-
szédos négyzet közül a kisebb négyzet oldala fele a nagyobb 
négyzet oldalának. Az ábrán lévő legkisebb négyzet oldala 3 cm. 

a) Mekkora a legnagyobb négyzet oldala? 
b) Mekkora a csiga kerülete (a vastagon jelzett vonal hossza)? 

 

6. FELADAT 
A 25. Amfiteátrum Kupa ünneplésére az összes 2-es és 5-ös számjegyet elhasználtuk, így a gyere-
kek sorszámozásakor kihagyjuk az összes olyan számot, amely 2-es vagy 5-ös számjegyet tartalmaz. 

a) Hány gyerek vesz részt a sakkprogramon, ha az ilyen módon az utolsó sorszáma a 18-as? 
b) Hány gyerek vesz részt a robotépítésen, ha az utolsó sorszáma a 37-es? 
c) Mi lesz az utolsó gyerek sorszáma, ha 18 diák vesz részt a kézműves programon? 
d) Hány ötödik osztályos diák versenyzett, ha az utolsó sorszáma a 380-as volt? 

 

 
XXV. AMFITEÁTRUM KUPA, 2018. NOVEMBER 16.  



Kedves Versenyző! 
Az alábbi hat feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de 
minden feladat megoldását külön lapra írd! Csak a kellően meg-
indokolt megoldásokat értékeljük, az eredmények puszta 
közlése nem elegendő! Önállóan dolgozz, törekedj a megoldások 
áttekinthető, olvasható leírására! Csak a kiosztott, számozott lapo-
kon dolgozhatsz! Számológépet nem szabad használni. A feladatla-
pot megtarthatod. Jó munkát! 

 

 
6. OSZTÁLY 

 
1. FELADAT 

Egy „csalafinta négyzetben” minden sorban, minden oszlopban és mindkét átlóban a 
középső szám a másik kettő átlaga (azaz a másik kettő összegének a fele). 
Töltsd ki az ábrán látható „csalafinta négyzetet”! 

 
2. FELADAT 

A könyvárusításon egy 1605 Ft-ba kerülő matematika könyvet vásárolunk. Egy 2000 Ft-os bankjeggyel fizetünk. 

a) Legalább hány pénzérmét kapunk vissza? 
b) Legfeljebb hány pénzérmét kaphatunk vissza? 

(Jelenleg 5, 10, 20, 50, 100 és 200 Ft-os pénzérmék vannak forgalomban.) 
 

3. FELADAT 
25 = 5 ∙ 5. Ezt úgy mondjuk, hogy az 5-nek a négyzete 25. 
Egy számsorozatban az egyik számból úgy képezzük a következőt, hogy a számjegyeinek kiszámítjuk a 
négyzetét, majd ezeket összeadjuk. (Így például a 32 után 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 = 13 következik.) 
Legyen a számsorozatban az első szám a 16. 

a) Írd fel a sorozat első 12 elemét! 
b) Határozd meg a sorozat 200-adik elemét! 
c) Számítsd ki a számsorozat első 25 tagjának az összegét! 

 
4. FELADAT 

A Fülemüle utcában lévő diófáról Pali, a pele minden  reggel, délben és este 4-4  diót vitt el. Tudjuk, hogy a 
fán kevesebb, mint 1000 dió volt nyár elején. 

a) Legfeljebb hány dió lehetett a fán, mielőtt Pali elkezdte gyűjtögetni a diókat, ha az utolsó napra már csak 
egy dió maradt? 

b) Június 25-én reggel vitt először diót a pele. Melyik napon vihetett utoljára? 
 

5. FELADAT 
Öt négyzetből az ábra szerint egy csigát készítettünk. Két szomszédos 
négyzet közül a kisebb négyzet oldala a nagyobb négyzet oldalának fe-
lénél 1 cm-rel rövidebb. A legkisebb négyzet oldala 1 cm. 

a) Mekkora a második legkisebb négyzet oldala? 
b) Mekkora a legnagyobb négyzet oldala? 
c) Mekkora a csiga kerülete (a vastagon jelzett vonal hossza)? 

 
6. FELADAT 

Olyan számokat keresünk, amelyben szerepel a „2018” számjegysorozat. (Például egy ilyen hétjegyű szám a 
3201851, de a 6230198 nem megfelelő.) 

a) Melyik a két legkisebb ilyen ötjegyű szám? 
b) Összesen hány ilyen ötjegyű szám van? 
c) Összesen hány ilyen hatjegyű szám van? 
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