
 

 

Bevezető feladatok 
 
1. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszát indokolja! 
a) Ha egy négyszög átlói egyenlő hosszúak és egymásra merőlegesek, akkor az négyzet. 
b) Páros számú pozitív egész szám összege is páros.  
c) Két négyzetszám szorzata is négyzetszám. 
d) Két páratlan szám összege páros. 
 
a) Hamis. Ha egy ilyen négyszög átlói nem felezik egymást, akkor a négyszög nem négyzet. 
 
b) Hamis. Pl. 2 + 3 + 5 + 7 = 17 
 
c) Igaz. n2·k2 = (n·k)2   
 
d) Igaz. 
 

2. Egy vízvezeték-hálózat részlete látható az ábrán, a víz az A hely felől a B felé folyhat. Cl, 
C2 és C3 egy-egy főcsap, ami nyitott vagy zárt állású lehet. 
a) A B helyen csőrepedés történt, amit sürgősen ki kell javítani. Melyik főcsap zárásával 
lehet elérni, hogy meg lehessen kezdeni a javítást? Ha több lehetőség is van, sorolja fel 
mindegyiket! 
 

 
 

b) Foglalja táblázatba a főcsapok összes lehetséges állását (nyitott = N, zárt = Z). Mindegyik 
lehetőség esetén tüntesse fel azt is, hogy a B helyen átfolyik-e a víz? A táblázat legyen a 
következő: 
 
 

 C1 C2 C3  B helyen átfolyik a víz 

1. Z Z Z  hamis 

2.     

     

 
3. Egy vízvezeték-hálózat részlete látható az ábrán, a víz az A hely felől a B felé folyhat. C1, 
C2 és C3 egy-egy főcsap, ami nyitott vagy zárt állású lehet. 
a) A B helyen csőrepedés történt, amit sürgősen ki kell javítani. Melyik főcsap zárásával 
lehet elérni, hogy meg lehessen kezdeni a javítást? Ha több lehetőség is van, sorolja fel 
mindegyiket! 
 

 



 

 

b) Foglalja táblázatba a főcsapok összes lehetséges állását (nyitott = N, zárt = Z). Mindegyik 
lehetőség esetén tüntesse fel azt is, hogy a B helyen átfolyik-e a víz? A táblázat legyen a 
következő: 
 
 

 C1 C2 C3  B helyen átfolyik a víz 

1. N N N igaz 

2.     

     

 
Az első feladat megoldása: 
 
1. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszát indokolja! 
a) Ha egy négyszög átlói egyenlő hosszúak és egymásra merőlegesek, akkor az négyzet. 
 
Hamis. Ha egy ilyen négyszög átlói nem felezik egymást, akkor a négyszög nem négyzet. 
 
b) Páros számú pozitív egész szám összege is páros. Hamis. Pl. 2 + 3 + 5 + 7 = 17 
 
c) Két négyzetszám szorzata is négyzetszám.  Igaz. n2·k2 = (n·k)2   
 
d) Két páratlan szám összege páros. Igaz. 
 


