
MatekÁSZ 2021–22. 

megyei forduló 

8. osztály 
 
 
 
 

1. Ákos pénztárcájában 3000 Ft van. Úgy emlékszik, csak 2000, 1000 és 500 Ft-os 

bankjegyek és 200 Ft-os érmék lehetnek benne (nem biztos, hogy mindegyikből van). 
Hányféleképpen rakható össze ez az összeg a fenti címletekből?  

  

A. 7-féleképpen   B. 10-féleképpen 

C. 13-féleképpen   D. 15-féleképpen 

E. 16-féleképpen 

 

2. Lili szeretne venni egy bokacsizmát és egy sneakert. Mindkét cipő több üzletben is 
kapható.  Az első cipőboltban a csizma 16 890 Ft, a sneaker 16 590 Ft, és minden cipő 
20% kedvezménnyel kapható. A második üzletben a bokacsizma 16 450 Ft, a sneaker 
16 990 Ft, és 2 termék vásárlása esetén az olcsóbb cipőre 30% kedvezmény jár. A 
harmadikban a bokacsizma 17.990 Ft, a sneaker pedig 14.590 Ft, és 1 termék 
vásárlása esetén 10% a kedvezmény, 2 termék esetében 15%. Hol vásárolja meg Lili a 
cipőket, hogy a lehető legkevesebbet fizesse? 

 

 A. Az 1. üzletben vegye meg mindkét cipőt.  

 B. A sneakert a 2., a csizmát a 3. üzletben vegye meg.  

 C. A 3. üzletben vegye meg mindkét cipőt.  

 D. A bokacsizmát az 1., a sneakert a 3. üzletben vegye meg.  

 E. Mindegy, melyik üzletben veszi, nincs különbség az árak között. 

  

3. Hány fokkal nő az óra két mutatójának hajlásszöge háromnegyed öt és 4:46 között? 

  

 A. 6°-kal B. 0,5°-kal C. 1°-kal D. 5,5°-kal E. 10°-kal 

  

4. Egy építkezésen az első napon az addig kiásott föld 50%-át elszállították. A második 

napon a maradék 50%-át elvitték, de utána kiástak még 20 tonnát. A harmadik 
napon elfuvarozták az akkor ott található kiásott föld negyedét, de utána kiástak 
még 5 tonnát. Így a negyedik napra 80 tonna maradt. Az első napon az elszállítás 
előtt mennyi kiásott föld volt az építkezésen? 

  

 A. 320 tonna   B. 345 tonna 

 C. 350 tonna   D. 355 tonna 

 E. 375 tonna 

  

 

 



5. Dani mozizást tervez a barátaival, ahová tömegközlekedéssel megy. A film 4-kor 
kezdődik, és 10 perc kell a helyszínen a jegyvásárláshoz. Tőlük 5 percre van a 
buszmegálló, ahonnan a következő járatok indulnak: 
– 5-ös busz: 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 (a mozi előtt van egy megállója, Daniéktól a 

moziig 20 perc a menetideje) 
– 6-os busz: 14:50, 15:10, 15:30, 15:50 (a mozitól 5 percre van a megállója, 

Daniéktól a mozihoz legközelebbi megállóhoz 30 perc a menetideje) 
– 7-es busz: 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45 (a mozitól 10 percre van a megállója, 

Daniéktól a mozihoz legközelebbi megállóhoz 20 perc a menetideje) 
 
 Melyik buszt válassza Dani, hogy ne késse le a filmet, és minél később kelljen 

elindulnia?  
 
 A. Az 5-ös buszt. 

 B. A 6-os buszt. 

 C. A 7-es buszt.  

 D. Az 5-ös és 6-os busz egyformán jó.  

 E. A 6-os és 7-es busz egyformán jó.  

  

6.  Az alábbiak közül melyik állítások igazak? (Többszörös választás!) 

 

 A. A 180-nak 18 osztója van.  

 B. Az 50 osztóinak összege 100. 

 C. Az 55-nek, az 56-nak és az 57-nek ugyanannyi osztója van.  

 D. A 144-nek 10-zel több osztója van, mint a 145-nek. 

 E. A 97-nek, a 131-nek és a 223-nak ugyanannyi osztója van. 

  

7. Egy zacskóban karamellás, csokis és mogyorós bonbonok vannak, összesen 100 db. 

Karamellásból négyszer annyi van, mint mogyorósból, a különbségük 42. A csokis 
bonbonok száma osztható 10-zel, és nem több, mint a másik két bonbon összesen. 
Mely állítások igazak az alábbiak közül? (Többszörös választás!) 

  

 A. Egyik fajta bonbonból sincs több, mint a másik kettő összege. 

 B. Legalább 45 bonbont kell kivenni a zacskóból, hogy biztosan legyen közöttük 

karamellás. 

 C. Ha 6 karamellás bonbon mogyorós lenne, akkor pont annyi karamellás lenne, mint 

csokis és mogyorós összesen. 

 D. Legalább 14 bonbont kell kivenni a zacskóból, hogy legyen közöttük mogyorós. 

 E. Ha a karamellás és mogyorós bonbonokat összeadjuk, épp kétszer annyi a számuk, 

mint a csokisnak. 

 

8. A 10:9:8:7:6 kifejezésbe zárójeleket írva melyik lehet a kifejezés értéke?     

(Többszörös választás!) 
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9. Egy szekrényben ingek, nadrágok és pulóverek vannak. Ha tetszőlegesen veszünk ki 

ruhadarabokat, 34-et kell kiválasztani, hogy biztosan legyen közöttük pulóver, 29-et, 
hogy biztosan legyen közöttük ing, és 40-et, hogy biztosan legyen közöttük nadrág. 
Összesen hány ruha van a szekrényben? 

 

 A. 46 B. 47 C. 48 D. 49 E. 50 

 

10. Az ABCD trapéz csúcsai a koordinátarendszerben A(a; 0), B(4; m), C(2; m) és D(0; 0). 

Melyik NEM lehet az a és m koordinátája, ha a trapéz területe 20 egység?  
  

 A. a=3, m=8   B. a=18, m=2 

 C. a=5, m=8   D. a=2, m=10 

 E. a=6, m=5 

  

11. Egy háromrészes könyvsorozat összesen éppen 1000 oldal. Mindegyik könyv 

oldalszáma osztható 8-cal és 10-zel. Egyik regény sem hosszabb, mint a másik kettő 
együttvéve. A két rövidebb könyv oldalszámának különbsége pont tizedrésze a 
leghosszabb mű oldalszámának. Milyen hosszú a legrövidebb mű? 

  

 A. 120 oldal   B. 160 oldal 

 C. 200 oldal   D. 240 oldal 

 E. 280 oldal 

  

12.  Adott az ABCD négyzet. Legyen P a BC oldalon, Q a CD oldalon olyan pontok, 

amelyekre BAP	 = PAQ	 = QAD	, és legyen P-ből az AQ-ra állított merőleges 
talppontja E. Határozzuk meg az EDC	 nagyságát! 

  

 A. 15° B. 20° C. 25° D. 30° E. 35° 

 

 

  


