
12 csúcsú kocka – Matematikaverseny 
7-8. osztály 

Iskolai forduló: 

1) A PRÍM építőkészlet elemei olyan téglatestek, melyek mindegyikének minden élének hossza 

cm-ben kifejezve egy prímszám, térfogatuk pedig kisebb, mint 30cm3.  

a) Hány különböző eleme van ennek a készletnek? 

b) Lehet-e közöttük olyan téglatest, amelynek minden éle különböző hosszúságú? Válaszodat 

indokold! 

 

2) Egy gazda a tanyáján 51 állatot tartott: lovakat és kacsákat. Ha annyi lova lenne, mint ahány 

kacsája, és annyi kacsája lenne, mint ahány lova, akkor az állatok lábának száma 20%-kal 

kevesebb lenne. Hány ló illetve kacsa van a tanyán? 

 

3) Egy szultánnak 143 felesége volt. 1000 napon keresztül adót szedett. Az első napon 144 

aranyat, a többi napokon pedig mindig egy arannyal többet, mint az azt megelőző napon. Az 

így beszedett adót egyenlően akarta szétosztani feleségei között. Meg tudta-e tenni? 

Számolással igazold a válaszod! 

 

4) Egy négyjegyű szám első két jegyének összegét megszoroztuk az utolsó két jegyének 

összegével, és eredményül 187-et kaptunk. Hány ilyen négyjegyű szám van? 

 

5) Kétféle színű, 1-1 cm vastagságú marcipánból tekercset készítettünk. Az ábra a tekercs 

keresztmetszetét mutatja. 

a) Hány cm2 területű a világos, és mekkora területű a sötét 
marcipán a keresztmetszeti rajzon? 

b) Egy 20 cm hosszú tekercs elkészítéséhez hány százalékkal több 
sötét marcipánra volt szükség, mint világosra? 
 
 

 

 



Döntő: 

1) Berci és Marci kockajátékot játszanak. Mindkettőjüknek van 3 db szabályos dobókockája. 

Egyszerre eldobják a három kockát, Berci akkor kap egy pontot, ha a három kockáján a 

számok összege 5, Marci pedig akkor, ha neki a számok összege 16. Az nyer, aki több pontot 

gyűjt azonos számú dobás után. Melyiküknek van nagyobb esélye a győzelemre? 

     

 

2) Mindegyik oldal meghosszabbítására az ábrák szerint rámértük a sokszög oldalát. 

Mekkora a belső és a külső sokszög területének aránya?   

      

 

3) A turisták egy háromnapos gyalogtúrát úgy terveztek meg, hogy minden nap megteszik az 

egész út egyharmadát. Ezt viszont csak az első napon tartották be. A második napon a 

megmaradt út egyharmadát, a harmadik napon pedig a fennmaradó rész egynegyedét tették 

meg. Az utolsó 24 km-en egy terepjáró vitte őket a célba. Milyen hosszúra tervezték az egész 

túrát ?      

 

4) Pelikán úr négyféle állatot árusít az állatkereskedésében. Reggelente a kirakatban egy kis 

táblán olvasható az aznapi kínálat. 

A mai napon ez a tábla került a kirakatba: 

 

Számítsd ki, hány állatot árusít ma fajtánként 

Pelikán úr!  

Készítsd el a holnapi feliratot, ha ma 3 cicát, 6 

aranyhalat és 1 indiai malacot sikerült eladnia! 

 

 

            

5) 64 darab azonos üvegkockából építünk egy nagyobb kockát. Az üvegkockákból néhányat 

kicserélünk fakockára. Legkevesebb hány fakockát kell betenni cserébe, hogy a nagy kocka 

bármely lapjára merőlegesen rávilágítva a fény ne jöjjön ki a másik oldalon? Rajzold le 

rétegenként (pl.felülnézetből), hogy hová tennéd a fakockákat!    

             

A mai kínálat: 

A teljes készlet : 42 állat kivételével indiai malac. 

A teljes készlet : 32 állat kivételével aranyhal. 

A teljes készlet : 47 állat kivételével cica. 

A teljes készlet : 44 állat kivételével kutya. 

 

 


