
Matematika levelezős  2016/2017   6. osztály 5. forduló 

1. Kati és Pali szeptemberben elhatározta, hogy takarékoskodni fog, ezért 
zsebpénzükből minden hónapban félretettek egy bizonyos összeget. Kati az első 
hónapban 600 Ft-ot, majd minden következőben az előzőnél 40 Ft-tal többet, Pali 
szeptemberben csak 400 Ft-ot spórolt, de ő minden hónapban 80 Ft-tal több pénzt 
tett félre, mint az előtte lévőben. 
a. Tíz hónap múlva melyik gyereknek lesz több pénze? 
b. Hány hónap eltelte után tudnának közösen megvásárolni egy 6000 Ft-os 
társasjátékot? 
2. Keresd meg azokat a négyjegyű számokat, amelyekben 6-nál nagyobb számjegy nem szerepel, és 
mindegyik számjegy nagyobb, mint a tőle jobbra álló számjegyek összege!  

Beküldési határidő: 2016. december 14. 
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