
Matematika levelezős szakkör 8. osztály          1. forduló 
 

Beküldési határidő:  október 21. 
 
1.Bontsuk a 60-at 3 részre úgy, hogy ha az első részéből 3-at elveszünk, a második részéhez 3-at adunk, a 
harmadik részt 3-mal elosztjuk, akkor mindig ugyanazt a számot kapjuk. Melyik ez a 3 szám. 
 
2.Ezer családban összeírták a statisztikusok, hogy van-e mosógépük, hűtőszekrényük és mosogatógépük. 
Kiderült, hogy a megvizsgált családok 96%-ának van mosógépe, 89%-ának van hűtőszekrénye és 18%-ának van 
mosogatógépe. 
Biztos-e, hogy van olyan család, melynek mindhárom háztartási gépe van? Értelmezd a válaszodat rajz 
segítségével is!   
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