
MATEMATIKA   

LEVELEZŐ VERSENY 2016. 

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

1. FORDULÓ 

 

1.) A magyar rovásírás ABC részlete: 

 

Add meg azokat a betűket a MOSTANI ÍROTT ALAKJUKBAN, amelyek  

a.) tengelyesen szimmetrikusak 
b.) középpontosan szimmetrikusak 

 

2.) A 2016-os nyári olimpiai éremtáblázatra lesz szükséged (Wikipédia). Aranyérmeink 

számát emeld annyiadik hatványra, amennyi ezüstérmünk volt, majd adj hozzá annyit, 

amennyi a bronzérmeink száma volt, majd vond ki ebből azt a számot, ami a helyezésünk 

sorszáma volt az éremtáblázatban. Mennyi a kapott szám? Add meg ennek a számnak az 

összes pozitív egész osztóját! 



3.) Adott egy derékszögű koordinátarendszer, melynek vízszintes tengelyén az időt 

másodpercben mérjük és egy négyzetoldal 1 másodpercnek felel meg. A függőleges 

tengelyen is egy négyzetoldal 1 egység. Egy hangya a derékszögű koordinátarendszer 

origójából indulva 2 másodperc alatt egyenes vonalban 2 egység magasra gyalogol, majd 

a következő 2 másodperc alatt lesétál a vízszintes tengelyre a (4; 0) koordinátájú pontba 

ismét egyenes mentén. Még 3-szor ismétli meg ezt a fel-le gyaloglást. 

a.) Melyik koordinátájú pontban jár a harmadik ismétlés végén? RAJZ! 

b.) Ha a hangya pályáját az idő tengellyel párhuzamosan 1 egység magasságban egy 

konstans függvénnyel keresztezzük, ez mennyi pontban metszi a hangya pályáját? 

RAJZ! 

c.) A konstans függvény, a hangya pályája és az idő tengely mekkora területű részt vesz 

körbe területegységben (1 négyzet területe) mérve? RAJZ! 

 

4.) Otthon van 3 kiskutyánk: Adonisz, Bolyhos és Csipesz, akiknek nagyon jó étvágyuk van. 

Annyit esznek, amennyit eléjük tesznek. Nem egyforma korúak. Napi evési adagjaik a 

következők: Adonisz kétszer annyit eszik, mint Bolyhos és Csipesz 20 dkg-mal 

kevesebbet eszik, mint Adonisz. 5 nap alatt együtt 6,5 kg ételt esznek. Mennyit esznek 

dkg-ban kifejezve 1 nap alatt a kutyusok? 

 

5.) Az utolsó feladat egy kis kutatómunka: Mi az Orion csillagkép magyar vonatkozású 

(vadász) neve? Mi az aranymetszés szabálya? Mi köze van az aranyspirálnak az Orion 

csillagködhöz? 

VÁLASZAIDAT A KÖVETKEZŐ OLDALON KEZDŐDŐ VÁLASZLAPON, 

SZKENNELVE, FOTÓZVA, VAGY BÁRMILYEN MÁS OLVASHATÓ FORMÁBAN 

VÁROM 2016.OKTÓBER 7-IG a pvgmatekverseny@gmail.com e-mail címre. 

 
 

     Jó munkát! 

       Szatmári Andrea 
  szaktanár 

 

mailto:pvgmatekverseny@gmail.com


MATEMATIKA   

LEVELEZŐ VERSENY 2016. 

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

1.FORDULÓ 

 

VÁLASZLAP / beküldendő a pvgmatekverseny@gmail.com e-mail címre 

 
Név: ………………………………………….. 
Iskola: ………………………………………… 
Saját e-mail: ………………………………….. 
 

1.) a.) Tengelyesen szimmetrikus rovásbetűk megfelelői: 
 
………………………………………………………………………………………… 
b.) Középpontosan szimmetrikus rovásbetűk megfelelői: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

2.) A kapott szám: 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
A számítás menete: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
A kapott szám pozitív egész osztói: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3.)  
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a.) A hangya a  …………….. koordinátájú pontban jár a harmadik ismétlés végén. 
 

b.) A konstans függvény …………….. db  pontban metszi a hangya pályáját. 
 

 
c.) A konstans függvény, a hangya pályája és az idő tengely  ……………… 

területegység nagyságú részt vesz körbe. 
 

4.) A számolás menete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adonisz napi adagja:……………..dkg 
 
Bolyhos napi adagja:……………..dkg 
 
Csipesz napi adagja:……………...dkg 
 
 
 

5.) Az Orion csillagkép magyar vonatkozású (vadász) neve: ………………………….. 

Az aranymetszés szabálya:  

………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Az aranyspirálnak és az Orion csillagköd kapcsolata: 

 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 


