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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.

Egy lóversenyen 5 lovas indult: Árpád, Előd, Ond, Kond és
Tas. Hányféle lehetett a befutási sorrend, ha Kond megelőzte Ondot, és nem alakult ki holtverseny?
(A) 12
(B) 24
(C) 60
(D) 120
(E) 144

2.

Egy háromszög oldalhosszainak mérőszámai természetes számok, egyik oldalának hossza 1. Milyen lehet ekkor ez a háromszög az alábbiak közül?
(A) derékszögű
(B) tompaszögű
(C) egyenlőszárú
(D) szabályos
(E) az előzőek egyike sem

3.

Andris és Zsuzsi együtt 72 kg, míg Andris és Béla együtt 66 kg. Melyik
állítás igaz az alábbiak közül, ha Zsuzsi és Béla együtt 50 kg?
(A) Andris 50 kg-nál könnyebb.
(B) Béla 20 kg-nál nehezebb.
(C) Béla tömege 17 kg.
(D) Zsuzsi 33 kg-nál nehezebb.
(E) Az előző négy állítás közül pontosan kettő igaz.

4.

Egy baráti társaság kapott egy előadásra két színházjegyet. Ki akarják sorsolni ezeket egymás közt úgy, hogy senki sem kaphat egynél több jegyet.
Hány tagú a társaság, ha a sorsolásnak 55-féle különböző eredménye lehet?
(A) 8-nál több
(B) pontosan 10
(C) 12-nél kevesebb
(D) 13-nál kevesebb
(E) 14-nél több

5.

Annának 84 forinttal több pénze van, mint Beának. Ha Anna Beának ad 48
forintot, akkor melyiküknek lesz több pénze és mennyivel?
(A) Annának, 18 Ft-tal.
(B) Annának, 36 Ft-tal.
(C) Beának, 6 Ft-tal.
(D) Beának, 12 Ft-tal.
(E) Ugyanannyi pénzük lesz.

6.

Hány olyan természetes szám van, amelyik osztható 16-tal, számjegyeinek
szorzata 6, számjegyeinek összege pedig 7?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

7.

Egy akadályversenyen két akadályt kellett átugrani, ezek sorrendjét a versenyzők maguk választhatták meg. Minden induló túljutott legalább az
egyik akadályon, 9-en mindkettőn is. Az első akadályt az indulók 80%-a, a
másodikat az indulók fele vette sikeresen. Hány résztvevője volt a versenynek?
(A) 12
(B) 15
(C) 20
(D) 24
(E) 30

8.

A kuglizó öregfiúk csapatában mindenki legalább 50
éves, van köztük egy 64 éves is. A csapat átlagéletkora
53 év. A 64 éves csapattag a jövő héten abbahagyja a
játékot, ezzel a csapat átlagéletkora 52 évre csökken.
Legfeljebb hány éves lehet a csapat legidősebb játékosa?
(A) 52
(B) 62
(C) 66
(D) 72
(E) 76

9.

Mekkora a 10 cm sugarú körbe írt szabályos tizenkétszög területe?
(A) 100 cm2 (B) 150 cm2 (C) 200 cm2 (D) 300 cm2 (E) 600 cm2

10. Egy 7 tagú társaság moziba megy. A hetedik sorba vesznek jegyet, amelyben éppen 7 hely van. Tudják, hogy Anna késni fog, ezért úgy akarnak leülni, hogy az egyik szélső hely neki jusson. Hányféleképpen ülhetnek le, ha
Péter és Pál egymás mellé akar ülni?
(A) legalább 100
(B) kevesebb, mint 300 (C) legfeljebb 400
(D) nem több, mint 500 (E) több mint 600
11. Az alábbiak közül mennyinek válasszuk meg a p egész szám értékét úgy,
pn + 1
tört semmilyen n természetes szám választása esetén se lehogy a
4n + 1
gyen egyszerűsíthető?
(A) –2
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 5
12. Egy óra a hőmérséklet ingadozása miatt naponta nappal fél
percet siet, éjjel harmad percet késik. November elsején nappal az óra pontosan mutatja az időt. Hányadikán siet pontosan 4 percet ez az óra?
(A) november 25-én
(B) november 26-án
(C) november 27-én
(D) november 28-án
(E) november 29-én
13. A 2005-nél kisebb pozitív egész számok közül húzzuk ki azokat, amelyeknek valamelyik számjegye prímszám. Hány szám marad meg?
(A) 216
(B) 431
(C) 432
(D) 685
(E) 686
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldd meg!
14. Az ABCD négyzet AB és BC oldalára megszerkesztjük az ABE és BCF
egyenlő oldalú háromszögeket úgy, hogy az E pont a négyzet belsejében, az
F pont pedig a négyzeten kívül legyen. Igazoljuk, hogy a D, E, és F pontok
egy egyenesbe esnek!

