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1. feladatsor
Fesztivál

Seholfalu alapításának 50. évfordulóját ünnepelték a falu lakói január 3-án. A lakók erre a napra 
különböző programokat szerveztek.

1. A faluban 460 gyerek, és négyszer ennyi felnőtt él. Hány lakosa van összesen a falunak?

a) 1460 b) 1840 c) 2300 d) 2 460
 

2. A lakosság hány százaléka 18 éven aluli?

a) 10 %-a b) 20 %-a c) 30 %-a d) egyik sem

3. Seholfalu lakói nagyon szeretik a fesztiválokat, így a program szervezői azt várták, hogy a falu 
minimum 80 %-a részt  fog venni az 50.  évforduló ünneplésén. Legalább hány embert vártak a 
fesztiválra a szervezők?

a) 460 b) 1 460 c) 1 840 d) egyik sem

4. Seholfalu iskolájában a gyerekek segítettek elkészíteni az ünnepi dekorációt:  papírlámpásokat 
készítettek. Ehhez piros, kék, sárga, ezüst, és  zöld színű papírt használtak. Hányféle lámpást tudtak 
készíteni a gyerekek, ha egy lámpáshoz legfeljebb két különböző színű papírt használhattak (két 
lámpás akkor számít különbözőnek, ha más színekből áll)?

a) 5 b) 15 c) 20 d) 25

5.   A gyerekeknek 300 lámpást kellett készíteniük. Hány perc alatt lettek kész, ha egy gyerek 1 
lámpást fél óra alatt készít el, és az iskolába 150 gyerek jár? 

a) 20 b) 40 c) 60 d) egyik sem

6.  A  falu  pizzériájának  tulajdonosát  bízták  meg  a  szervezők,  hogy  készítsen  ennivalókat  a 
fesztiválra. A pizzériában a nagy napra 600 pizzát készítettek. Egy szakács  40 pizzát tud elkészíteni 
10  óra  alatt.  Hány szakácsot  kellett  alkalmaznia  a  tulajdonosnak,  ha  3  óra  alatt  elkészültek  a 
pizzákkal?

a) 40 b) 60 c) 80 d) egyik sem

7.  A szakácsok  a  következő  alapanyagokat  kapták,  amikből  pizzafeltéteket  készíthettek:  sajt, 
paradicsom, sonka, gomba, rák, ananász, kukorica és hagyma. Hányféle pizzát tudtak készíteni, ha 
egy pizzára háromféle feltétet tettek, és paradicsom mindegyikre került  (két pizza akkor számít 
különbözőnek, ha más feltétek vannak rajta) ? 

a) 7 b) 21 c) 42 d) egyik sem
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8.  Seholfalu  cukrászdája  csokitortát  készített  a  nagy  eseményre.  Hány zacskó  kakaóporra  volt 
szükségük, ha egy 8 szeletes tortához 15 dkg kakaópor szükséges, és a falu összes lakója kapott 
egy szeletet a tortából? (Egy zacskóban 50 dkg kakaópor van)

a) 80 b) 86 c) 87 d) 90

9. A Kreatív Klub tagjai egy-egy saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a lakóknak. A Klubnak 
180 000 fabatkája volt, ebből vették meg az ajándékok elkészítéséhez szükséges alapanyagokat. 
I. Hány fabatka jutott egy-egy lakóra?

a) 20 fabatka b) 50 fabatka c) 100 fabatka d) egyik válasz sem helyes

II. Hány fabatka maradt a Kreatív Klub kasszájában? 

a) egy fabatka sem b) 78 fabatka c) 600 fabatka d) egyik válasz sem helyes

10. A fesztiválra egy zenekart is meghívtak a szervezők. Ehhez 
közvélemény-kutatást  végeztek a  lakók körében,  hogy melyik 
zenekart látnák szívesen a rendezvényen. 800 lakost kérdeztek 
meg. A kördiagramon látod az eredményeket.
A  Töklámpás  zenekarra  kétszer  annyian  szavaztak,  mint  a 
Fekete  Cseresznyékre,  viszont  kevesebben,  mint  a  Vidám 
Srácokra. 

I. Hány szavazatot kapott a Vidám Srácok zenekar?

a) 120-at b) 240-et c) 380-at d) 440-et

II. A Vidám Srácok a szavazatok hány százalékát kapták meg?

a) 20 %-át b) 50 %-át c) 55 %-át d) 90 %-át

11. A fesztiválon zsákbanfutó-versenyt is rendeztek. Négy versenyzőt megkérdeztek a verseny után, 
melyik hányadik lett:
Alma: „Nem lettem sem első, sem utolsó, viszont előkelőbb helyen végeztem, mint Döme”
Bendegúz: „Nem lettem első.”
Csilla: „Első lettem.”
Döme: „Én lettem az utolsó.”
Valaki, aki a versenyt is látta, ezt mondta: „A négy válasz közül három igaz, egy hamis.”  Hogyan 
alakult a verseny sorrendje? (az első helyezettel kezdődik a felsorolás)

a) Alma, Bendegúz, Csilla, Döme b) Döme, Bendegúz, Csilla, Alma

c) Csilla, Döme, Alma, Bendegúz d) Csilla; Alma, Döme, Bendegúz

240
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12.A fesztiválon jótékonysági céllal több klub is árult különböző termékeket: a Virágkötők Klubja 
virágcsokrokat, a Mézeskalács Szövetség  mézeskalácsot,  a Limonádékészítők Társasága frissítő 
italokat, míg a   Hobbiszakácsok Klubja fánkokat. A négy klub  különböző pénzösszegeket gyűjtött 
össze a jótékonysági est során.

A Virágkötők  Klubja  több  pénzt  gyűjtött,  mint  a  Mézeskalács  Szövetség.  A Limonádékészítők 
Társasága  gyűjtötte  a  legkevesebbet;  a  Mézeskalács  Szövetség  többet  gyűjtött,  mint  a 
Hobbiszakácsok Klubja.

I. Ki gyűjtötte a legtöbb bevételt?

a)  Virágkötők Klubja b)  Mézeskalács Szövetség

c)  Limonádékészítők Társasága d)  ennyi információból nem lehet megmondani

II. Ki gyűjtötte a harmadik legtöbb bevételt össze?

a)  Virágkötők Klubja b)  Mézeskalács Szövetség

c)  Limonádékészítők Társasága d)  Hobbiszakácsok Klubja

13. A szervezők egy film levetítésével is készültek a jeles eseményre, melyen a falu eddigi életének 
fontosabb eseményei  láthatóak.  A helyi  mozi 11 soros,  a hátsó sorban 30 szék van, és minden 
sorban  2-vel  kevesebb szék  van,  mint  a  mögötte  levő sorban.  Legalább hányszor  kellett  volna 
levetíteni a filmet, hogy a falu lakóinak legalább 80 %-a lássa, úgy hogy mindenki csak egyszer 
nézi meg a filmet?

a) 1-szer b) 9-szer c) 10-szer d) 12-szer

14. A szervezők a fesztivált egy  20 perces tűzijátékkal zárták. Három helyről egyszerre lőtték fel az 
első rakétákat, majd az első helyről 9, a másodikról 10, míg a harmadikról 12 másodpercenként 
indították a rakétákat.

I. Az indítás után mikor volt először a tűzijátéknak olyan látványos pillanata, amikor mindhárom 
helyről pontosan egy időben lőtték fel a rakétákat? 

a) 1 perc múlva b) 2 perc múlva c) 3 perc múlva d) egyik sem

II. Hány ilyen pillanat volt?

a) egy se b) 6 c) 12 d) 18

15. A fesztivál szervezői a jól sikerült mulatság után ünnepeltek. Mindenki mindenkivel koccintott. 
105 koccintás történt. Hányan szervezték a fesztivált?

a) 10-en b) 14-en c) 15-en d) egyik válasz sem jó
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MEGOLDÁSOK

7-8. osztály

Jelöld a táblázatban a helyes megoldásokat x-szel!

a b c d
1. feladat x
2. feladat x
3. feladat x
4. feladat x
5. feladat x
6. feladat x
7. feladat x
8. feladat x
9. feladat / 1. kérdés x
9. feladat / 2. kérdés x
10. feladat / 1. kérdés x
10. feladat / 2. kérdés x
11. feladat x
12. feladat / 1. kérdés x
12. feladat / 2. kérdés x
13. feladat x
14. feladat / 1. kérdés x
14. feladat / 2. kérdés x
15. feladat x


