
7. osztály  9. forduló                 március 1. 

 

1. Egy dobozban számkártyák vannak, minden kártyán van egy szám. Az összes kártya 75%-

án páros szám van, a többi számkártyán páratlan szám van. Ha kiveszünk a dobozból öt páros, 

és öt páratlan számot tartalmazó számkártyát, akkor a dobozban maradó számkártyák 

pontosan hatodán lesz páratlan szám. Összesen hány számkártya volt eredetileg a dobozban?  

Írd le a számolás menetét is!  

2.  Egységkockákból összeraktunk egy három egységnyi élű kockát.  Az így kapott 

nagykockának hogyan és hány egységgel változik a térfogata és a felszíne, ha  

a) két sarkából elveszünk egy-egy kiskockát?  

b) az egyik lap közepéből elveszünk egy kiskockát?  

 c) az egyik sarokból és egy ehhez nem kapcsolódó él közepéből elveszünk egy-egy kis-

kockát?  
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