
1. A 2 reciproka: 

2. Ennyi db kétjegyű természetes szám van: 

3. A  
3

2
reciproka: 

4. Ennyi kétjegyű páros szám van: 

5. A szabályos hatszög egy belső szögének nagysága: 

6. Egy hétszög összes átlójának száma: 

7. Egy szabályos ötszög egy külső szögének a nagysága: 

8. A -2,7 –nél 5-tel nagyobb szám: 

9. Sorold fel azokat a négyszögeket, amelyeknek van szimmetriatengelye: 

10. Sorold fel azokat a négyszögeket, amelyek középpontosan szimmetrikusak: 

11. A legnagyobb kétjegyű prímszám: 

12. A legnagyobb kétjegyű négyzetszám: 

13. Az 1232 összetett szám-e? 

14. Mekkora az A és a B szám legnagyobb közös osztója? (A = 23∙32∙5 ; B = 2∙ 33∙7)= …………………… = …………………….. 

15. Mekkora az A és a B szám legkisebb közös többszöröse? (A = 23∙32∙5 ; B = 2∙ 33∙7)= ……………….. = …………………… 

16. Mennyi a 2x23y algebrai kifejezés együtthatója? 2x23y= ………………………., tehát az együttható a(z): ……………….  . 

17. Mennyi az y=2x-3 függvény meredeksége? 

18. A következő mérési eredmények jöttek be egy hivatalba: 2,3,4,1,2,4,3,2,6,4,7,7,5,3,3,2,4,4,4,3. 

Mekkora a 4-es relatív gyakorisága? 

 

19. Hány éle van egy négyzet alapú gúlának? 

20. Mekkora egy szabályos százszög külső szögeinek összege? 

21. Írd le algebrai kifejezésekkel, hogy x 4-gyel kisebb, mint y fele. 

22. Hány darab olyan szám van, amelynek ellentettje egyenlő a reciprokával? 

23. Minden egyenlőszárú háromszögnek van : 

 - két egyenlő ……………………………….        …………………………………………………………, 

 - legalább egy ……………………………………………- tengelye, 

 - legalább egy …………………………….szöge. 

24. A következő összefüggés egy fán lefelé mozgó csiga magasságát (y) mutatja meg cm-ben, és indulástól számított időt 

(x) percben.  y = 60 – 5x   Tudjuk még, hogy 600  x . 

A csiga fentről halad lefelé, és a magasságát cm-ben, az időt másodpercben mérjük. 

a, Milyen magasról indult a csiga? 

b, Mennyi idő múlva lesz félúton? 

 

 



25. Egy színházterem első sorában 14 ülőhely van. Minden következő sorban 4-gyel több van, mint az előtte lévőben. 

Hányan tudnak leülni összesen, ha a teremben 20 sor van? 

 

 

 

 

26. Oldd meg a következő egyenleteket: 

 

a, (x – 3 )(X – 2) = 0     b, x2 + 100 = 0 

 

 

 

27. Egy deltoid két különböző oldala által bezárt szög 120 °. Mekkora a deltoid kerülete, ha a rövidebb átlójának hossza 

megegyezik az egyik oldal hosszával, amelyik 5 cm? 

 

 

 

28. Rajzolj egy olyan négyszöget, amelynek pontosan 3 hegyesszöge van! 

 

 

 

29. Hányféleképpen tud egy kerek asztalhoz leülni- a megadotton kívül -  Aladár, Béla, Cecil és Dezső, ha a forgatással 

azonos helyzetbe hozható megoldásokat nem tekintjük különbözőnek? Rajzold le az összes lehetséges megoldást: 

Pl.: 

 

 

 

 

 

30. Írd le algebrai kifejezéssel: 

a, X-nek a két harmada:     b, y ötödének a 140%-a: 

c, x-et 36%-ával csökkentjük:    d, y 60%-nak a 120%-a: 

e, x és y összegének a 35%-a:    f, x és y különbségének a négyzete: 


