
7. osztály                    1.forduló                      Határidő:október 12. 

Örülök, hogy te is bekapcsolódsz a levelezős versenybe. Minden feladatnál részletesen írd le hogyan jutottál el a 

megoldáshoz! Ha csak eredményt írsz, kevesebb pontot tudok adni. A nevedet mindig olvashatóan írd! Jó munkát 

kívánok! Rovácsné Simon Erika 

1. Zoli vett két madarat. Nevelte őket egy ideig, majd eladta mindkettőt egyforma áron. Az egyiken 20%-ot 

nyert, a másikon 20%-ot veszített, és így összesen 100 Ft-tal kapott értük kevesebbet, mint amennyiért 

vette őket. Mennyiért vette, és mennyiért adta el Zoli a madarakat? 

2. 12 darab 1 cm oldalélű kockából téglatestet építettünk. Mekkorák a téglatest élei, ha felszíne 34 cm2 –rel 

kisebb, mint a 12 kocka felszínének összege? 

 

 

 

 

 

7. osztály                    1.forduló                      Határidő: október 12. 

Örülök, hogy te is bekapcsolódsz a levelezős versenybe. Minden feladatnál részletesen írd le hogyan jutottál el a 

megoldáshoz! Ha csak eredményt írsz, kevesebb pontot tudok adni. A nevedet mindig olvashatóan írd! Jó munkát 

kívánok! Rovácsné Simon Erika 

1.   Zoli vett két madarat. Nevelte őket egy ideig, majd eladta mindkettőt egyforma áron. Az egyiken 20%-ot nyert, a 

másikon 20%-ot veszített, és így összesen 100 Ft-tal kapott értük kevesebbet, mint amennyiért vette őket. 

Mennyiért vette, és mennyiért adta el Zoli a madarakat? 

2.  12 darab 1 cm oldalélű kockából téglatestet építettünk. Mekkorák a téglatest élei, ha felszíne 34 cm2 –rel kisebb, 

mint a 12 kocka felszínének összege? 

 

 

7. osztály                    1.forduló                      Határidő:október 12. 

Örülök, hogy te is bekapcsolódsz a levelezős versenybe. Minden feladatnál részletesen írd le hogyan jutottál el a 

megoldáshoz! Ha csak eredményt írsz, kevesebb pontot tudok adni. A nevedet mindig olvashatóan írd! Jó munkát 

kívánok! Rovácsné Simon Erika 

1.  Zoli vett két madarat. Nevelte őket egy ideig, majd eladta mindkettőt egyforma áron. Az egyiken 20%-ot nyert, a 

másikon 20%-ot veszített, és így összesen 100 Ft-tal kapott értük kevesebbet, mint amennyiért vette őket. 

Mennyiért vette, és mennyiért adta el Zoli a madarakat? 

2.   12 darab 1 cm oldalélű kockából téglatestet építettünk. Mekkorák a téglatest élei, ha felszíne 34 cm2 –rel 

kisebb, mint a 12 kocka felszínének összege? 


