
1. Géza gondolt egy természetes számra. A többiek kérdezték. Melyik számra gondolt Géza? 

A gyerekek kérdése 
Géza 

válasza 
A lehetséges megoldások 

Kata: A szám kisebb, mint 75? nem  

Béla: 
Igaz, hogy 92-nél nem kisebb a 

szám? 
nem  

Cecil: Osztható 11-gyel? igen  

Dezső: Páratlan? nem  

 

Géza a __________________ számra gondolt. 

2. Hány darab háromjegyű szám készíthető a  számkártyákból úgy, hogy 

minden kártyát csak egyszer lehet felhasználni? 

a, Írd le az így kapható összes háromjegyű számot!  

 

 

b, Hány darab páros számot kaptál? 

 

3. Péter szeptember első hetében megmérte a levegő hőmérsékletét az erkélyen reggel 7 órakor 

és délután 2 órakor. Az eredményekről a következő grafikonokat készítette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mekkora volt a legnagyobb különbség a 

reggeli hőmérsékletek között? 

....................... 

b) Hány ºC volt a hat nap átlaghőmérséklete 

délután kettőkor? ....................... 

c) Hétfőn mennyit emelkedett a hőmérséklet 

reggel hét óra és délután két óra között? 

....................... 

d) Mekkora volt a legnagyobb napi 

hőmérsékletkülönbség a két mérési időpont 

között? 

.......................
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4. Egy iskola hetedik évfolyamán 18 lány és csak 14 fiú jár angol szakkörre. Fizika szakkörre 8 lány és 4 
fiú jár.  
a, Töltsd ki a halmazábrát, ha tudjuk, hogy  
- 6 lány és 10 fiú nem jár semmilyen szakkörre, 
- 7 lány és 1 fiú mindkét szakkörre jár. 

 
b, Összesen hány tanuló van  
a hetedikes évfolyamon? 
 

 

 

 

5. Töltsd ki a f: Q → Q ,  3
4

3
 xx  lineáris függvény  hozzárendelési szabálya alapján az alábbi 

értéktáblázatot, majd ábrázold a függvényt! 

x -4 0 8     

f(x)    0 9 -6 1 

 

a, Az f függvény meredeksége: m = ……………. 

b, Húzd alá a megfelelő szót! 

A függvény 

csökkenő – növekvő  – 

állandó . 

 

c, Egészítsd ki! 

A függvény grafikonja 

az y tengelyt  _________ -nél 

metszi; 

az x tengelyt _________ -nél 

metszi. 

 

d, Rajta van-e a függvény 

grafikonján a  

P(-5;7) pont? 

 

e, Számold ki a Q(x; 66) pont x koordinátáját, hogy 

a Q pont rajta legyen az egyenesen!  


