„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket,
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”
Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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Az 1-5. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.

Jancsi délutánonként a metróállomáson szokta várni Juliskát. Egyszer 12 percig várt, és ezalatt 5 szerelvény érkezett az állomásra. Egy másik alkalommal
20 percig várt, ekkor Juliska a hetedik szerelvénnyel érkezett. Tegnap Jancsi
30 percig várt. Összesen hányszor érkezhetett eközben szerelvény az állomásra, ha tudjuk, hogy két szerelvény érkezése között mindig ugyanannyi idő
telik el?
(A) 9
(B) 10
(C) 11
(D) 12
(E) 13

2.

Van 1000 külsőre egyforma fémgolyónk, amelyek közül 501 radioaktív. Van
egy olyan kétkarú mérőeszközünk is, amelynek mindkét tányérjára 1-1 golyó
tehető. Ha mindkét tányérra radioaktív golyó kerül, kigyullad egy lámpa, különben nem. Az alábbiak közül hány méréssel választható ki biztosan mind az
501 radioaktív golyó a 1000 közül?
(A) 998
(B) 999
(C) 1495
(D) 1496
(E) 1503

3.

Egy 8×8-as tábla mezői közül néhányat egymás után be kell festeni úgy, hogy
minden befestett mező után az addig befestett alakzat tengelyesen szimmetrikus legyen. Az alábbiak közül hány mezőt lehet így befesteni?
(A) 18
(B) 20
(C) 22
(D) 24
(E) 26

4.

Gergő felírta az összes olyan négy különböző pozitív egész számból álló
a
b
c
d



értéke egész
 a; b; c; d  számnégyest, amelyre
a 1 b 1 c 1 d 1
szám. Az alábbiak közül melyik szám szerepelt a felírásában?
(A) 17
(B) 19
(C) 23
(D) 31
(E) 41

5.

Kirakós játékunk 851 darabból áll, a darabok mindegyikét felhasználva egy
hézag- és átfedésmentes téglalap rakható ki. Minden egyes darab az ábrán látható öt mintadarab valamelyikével egyezik meg. Összesen hány darab lehet az
öt típus valamelyikéből ebben a játékban?

(A) 8

(B) 52

(C) 104

(D) 108

(E) 682

