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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöld! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
 
1. A vásárban egy kereskedő 600 tallérért vett egy lovat, amelyet később 700 

tallérért adott el. Telt-múlt az idő, majd ugyanezt a lovat ismét megvette, 
most 800 tallért fizetett, s hamarosan túladott rajta 900 tallérért. A lóval 
kapcsolatos adás-vételek eredményeként a kereskedő nyert-e vagy veszített, 
s mennyi ez a nyereség (vagy veszteség)? 
(A) veszített 200 tallért (B) veszített 100 tallért 
(C) nem nyert és nem is veszített (D) nyert 100 tallért 
(E) nyert 200 tallért  

 

2. Az ábra felső részén a Fészekligeti Állatkertbe való bejutást 
biztosító forgóajtó nyitás előtti, felülnézeti állapotát láthatod. 
Egy negyed fordulattal egy ember tud bejutni ezen az ajtón. 
Délelőtt 11 órakor Anikó a lent látható állásban találja a forgó-
ajtót. Az alábbiak közül 11 óráig hányan juthattak be ezen a for-
góajtón az állatkertbe, ha az ajtó csak a jelzett irányba forog? 
(A) 20 (B) 31 (C) 43 (D) 53 (E) 63 

 

3. Anna, Bea, Cili és Dani egy egyenes mentén sorakoznak fel úgy, hogy An-
nától Bea 5 méterre, Beától Cili 3 méterre, Cilitől Dani pedig 1 méterre van. 
Hány méterre lehet Annától Dani? 
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9 

 

4. Legfeljebb hány különböző egyenes húzható egy kocka nyolc csúcsán át 
úgy, hogy minden egyenes 2 csúcsot tartalmazzon? 
(A) 12 (B) 22 (C) 28 (D) 32 (E) 56 

 

5. Egy téglalap alapú szoba egyik fala mentén öt szekrény áll egymás mellett, 
ilyen sorrendben: A, B, C, D és E. Az A szekrény kulcsa nyitja az E szek-
rényt, a C szekrényt nyitja a B szekrényt nyitó kulcs, és minden kulcs nyitja 
legalább az egyik szomszéd szekrényt is. Legkevesebb hány kulcs kell a 
szekrények kinyitásához? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

 

6. Egy szabályos háromszög csúcsainak kiszínezéséhez öt szín áll rendelkezé-
sünkre. Hányféleképpen színezhetünk, ha minden csúcsot kiszínezünk, és a 
tükrözéssel vagy forgatással egymásba vihető kiszínezéseket nem tekintjük 
különbözőnek? 
(A) 25 (B) 27 (C) 35 (D) 85 (E) 125  

7. Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amelynek számjegyei vagy 
csökkenve, vagy növekedve követik egymást? 
(A) 126 (B) 210 (C) 252 (D) 336 (E) 410 

 
8. Az ábrán egy zsineget látsz. Ha meghúzod a két 

végét, hány csomó keletkezik rajta? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 
(D) 3 (E) 4  

 
9. Egy focimeccsen a végeredmény 2:0 lett. A 11-11 játékos közül senkit sem 

cseréltek le. Hányféle góllövőlista képzelhető el? (A góllövőlistára a játéko-
sok nevét a gólok lövési sorrendjében írják fel.) 
(A) 2 (B) 22 (C) 121 (D) 484 (E) Az előzőek egyike sem. 

 
10. Egy iskolai szavaló- és fejtörő verseny selejtezőjén 20 tanuló indult. Mind-

két próbán az elérhető legnagyobb pontszám 20-20 pont volt. A selejtezőből 
az az 5 versenyző jutott tovább, aki az 5 legmagasabb összpontszámot érte 
el. Ha Anna a szavalók között az 5. és a fejtörők között a 4. lett, az ered-
ményhirdetés előtt melyik vélemény helytálló? 
(A) Anna biztosan továbbjutott. (B) Anna lehet, hogy kiesett. 
(C) Anna lehet, hogy továbbjutott. (D) Anna biztosan az 5. lett. 
(E) Anna biztosan kiesett.  

 
11. Mivel egyenlő a következő szorzat értéke: ? 

(A) 200,5 (B) 1002 (C) 1002,5 (D) 2004 (E) 2004,5 
 
12. Egy kereskedő mérésre használt egy 40 kg-os követ. Egyszer a kő leesett és 

négy darabra tört. A kereskedő meglepődve vette észre, hogy minden darab 
egész kilogrammot nyom, és a négy kő segítségével negyven kilogrammig 
minden egész kilogrammot meg tud mérni. (A méréshez egy kétkarú mérle-
get használt). Hány kilogrammos a legnehezebb kődarab? 
(A) 20 (B) 25 (C) 27 (D) 32 (E) 33 

 
13. Egy zár, amelyen három nyomógomb van, akkor nyílik ki, ha a gombokat 

egy előírt sorrendben nyomjuk meg közvetlenül egymás után. Legkevesebb 
hány gombnyomás szükséges ahhoz, hogy biztosan kinyithassuk a zárat? 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 18 

 
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldd meg! 
 
14. Rajzold le egy kocka minél többféle különböző testhálóját! 

 


