MATEMATIKUS-PUZZLE
A mellékelt borítékban egy darabokra vágott fényképet találtok. Rakjátok belőle össze a képet!

Dr. Lovász László,

Wolf-díjas matematikus,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

PAKOLJ VISSZA A DOBOZBA!
A feladat adott!

Akit a téma mélyebben is érdekel, az itt további információkat is találhat:
http://fabianfamily.hu/wordpress/poliominok-es-a-hexiamond/
És aki csak játszani akar, az ezt az oldalt keresse fel:
www.pentoma.de

MATEMATIKAI-LOGIKAI TOTÓ
Négy matematikai-logikai kérdésre kell válaszolni a jónak tartott válasz ALÁHÚZÁSÁVAL.
A jó válasz 2 pontot ér, a rossz válasz –1 pontot, a nincs válasz 0 pontot.

1. Micimackó azt a feladatot kapta, hogy dobjon fel három szabályos dobókockát, és szorozza össze a kapott

számokat, majd számítsa ki az összegüket is. Micimackó a szorzat eredményéül 90-et kapott, aztán a jól
végzett munka örömére elnyalt egy csupor mézet, és mielőtt összeadhatta volna a számokat, elaludt.
Segíts neki! Mennyi lehetett az összegük?
1 14
2 15
x 16

2. Zsanett a barátnőivel együtt szeret kiadósan ebédelni. Egy napon Zsanett négy szendvicset, Dóri pedig
ötöt vitt magával ebédre. Polett elfelejtett ebédet csomagolni, de csatlakozott a lányokhoz, majd
egyenlően elosztották a szendvicseket. Evés után Polett így szólt:
– Ezer hálám! Most mennem kell, de beadok egy kis pénzt a közösbe! – azzal letett 900 Ft-ot az asztalra,
és elment.
Zsanett azt mondta:
– Én négy szendvicset hoztam, te ötöt, tehát én a 900 Ft négykilencedét kapom, ami 400 Ft.
Dóri erre így felelt:
– Szerintem ez így nem igazságos, nekem 600 Ft járna.
Kinek van igaza?
1 Zsanettnak
2 Dórinak
x Egyiküknek sem

3. 1-től 50-ig összeszoroztuk a pozitív egész számokat. Hány 0-ra végződik az eredmény?
1 10

2 11

x 12

4. Réges-rég, egy messzi vidéken dúló háborúban

egy sivatagi erőd ostrom alatt állt. Az erőd
négyzet alakú volt 8 védőállással: egy-egy volt
a négyzet csúcsaiban és egy-egy az oldalak
felezőpontjaiban. Az erőd parancsnoka tudta,
hogy az ostromlók mindaddig nem támadnak,
amíg minden oldalon 15 élő védőt látnak, így
negyven emberéből minden védőállásba 5-5-öt
állított. Sajnos a várban betegség ütötte fel a
fejét, így várható volt, hogy a betegek nem
tudnak felmenni a várfalra. Hány katonáját
nélkülözheti a parancsnok, hogy még ne
támadják meg?
1 egyet sem

2 10-et

x 11-et

SZÁMHÁLÓ
Az üres négyzetekbe 1-től 9-ig kell az egész számokat beírni úgy, hogy mindegyik
szám csak egyszer szerepelhet, és a kijelölt műveletek elvégzése után a megadott
szám legyen az eredmény!
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BRAINBOX
Háromszor lehet próbálkozni a feladat megoldásával, a három próbálkozás átlagát fogjuk figyelembe
venni. A nyolc csapat eredményének ismeretében fogjuk a pontokat megállapítani (1-től 8-ig).

A játék innen letölthető – vagy akár játszható is:
http://fabianfamily.hu/kockaszamolas.swf

BOLYAI-TOTÓ

A Bolyaiak életéhez és munkásságához kapcsolódó 8 kérdésre kell ALÁHÚZÁSSAL választ adni.
A jó válasz 1 pontot ér, a rossz válasz –1 pontot, a nincs válasz 0 pontot.

1. Hol született Bolyai Farkas?
1 Bólya

2. Hol volt középiskolai tanár Farkas?
1 Kolozsvár

2 Kolozsvár

x Marosvásárhely

2 Marosvásárhely

x Nagyszeben

3. Melyik kép ábrázolja Farkast?

2
1
4. Milyen címen jelent meg Farkas fő matematikai műve?
1 Appendix
2 Kurzer Grundriss

5. Hol született Bolyai János?
1 Bólya

2 Kolozsvár

6. Ki fizette János bécsi hadmérnöki tanulmányainak költségeit?
1 Bolyai Farkas

2 Báró Kemény Simon

x
x Tentamen
x Marosvásárhely
x Carl Friedrich Gauss

7. Eukleidész i. e. 300 körül alkotta meg nevezetes Elemek című művét. Ebben a később párhuzamossági
axióma néven elhíresült állítás milyen számozással és megnevezéssel szerepelt?
1 23. definíció
2 5. posztulátum
x XI. axióma

8. Hol vannak eltemetve a Bolyaiak?
1 Bólya

2 Kolozsvár

x Marosvásárhely

KENKEN
A négyzetrácsot úgy kell kitölteni az 1, 2, 3 és 4 számjegyekkel, hogy a vastagabb vonalakkal határolt
területeken belül a megadott alapművelet – összeadás, kivonás, szorzás vagy osztás – után a számok
kiadják az ott feltüntetett végeredményt. Oszloponként és soronként csak egyszer szerepelhet ugyanaz a
szám. Minden jól kitöltött sor és oszlop egy pontot ér. Nyolc percetek van rá!
Egy példa:

És a feladat:

Online játszható és állítható változat: https://www.kenkenpuzzle.com/play_now

MASTERMIND
A Mastermind egy színkeresős, egy- vagy kétszemélyes táblajáték, melyben a játékosnak nyolc lépése van
kitalálni, hogy melyik színek (hatból), milyen sorrendben vannak elrejtve.
A játékvezető értékeli a tippet, maximum 4 db, fekete vagy fehér színű tüske kirakásával.
• Ha a játékos úgy találja el valamelyik színt, hogy annak a pozíciója is helyes, akkor ez a szín az
értékelésben egy fekete színű tüskét kap.
• Ha játékos eltalál egy színt, de az nincs a helyén, akkor ez a szín az értékelésben egy fehér színű
tüskét kap.
Nyolc percig lehet próbálkozni a feladat megoldásával, a megszerezhető pontszám: 9 – a próbálkozások
száma a helyes tippig.

Ez a játék interneten is játszható, például itt:
http://www.webgamesonline.com/mastermind/
De létezik mobiltelefonra letölthető változata is.

