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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löld! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Ha egy hónap utolsó 5 napjának dátumából összeadjuk a napot jelző számo-

kat, eredményül 135-öt kapunk. Melyik hónapról lehet szó a lentiek közül? 
(A) január (B) február (C) április (D) június (E) szeptember

 

2. A mellékelt összeadásban az azonos betűk azonos, a külön-
böző betűk különböző számjegyeket jelölnek. Mennyi lehet T 
értéke? 

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 
 

3. A lenti állítások melyike hamis az 1 3 5 15 4; ; ; ;
2 4 6 10 8

 számokra vonatkozóan? 

(A) Van olyan köztük, amelyik nagyobb 2-nél. 
(B) Nincs olyan köztük, amely egy hatod híján egy egész. 
(C) Nincs köztük két egyenlő. 
(D) Mindegyik nagyobb félnél. 
(E) Az előző négy állítás mind hamis. 

 

4. Egy hatjegyű telefonszám első három számjegyéből alkotott számról tudjuk, 
hogy nincsen benne 0, osztható 15-tel, és eggyel több, mint az utolsó három 
számjegyből álló szám. A telefonszám első számjegye az utolsó két szám-
jegy összegével egyenlő. Ekkor a telefonszám… 
(A) első jegye 7. (B) utolsó három jegyének összege 14. 
(C) harmadik jegye 5. (D) jegyeinek összege 29. 
(E) középső két jegyének összege 12. 

 

5. Egy egyenesen felvettük az A, B, C, D pontokat ebben a sorrendben úgy, 
hogy BC = 2 ⋅ AB és CD = 2 ⋅ BC. Ha M az AC szakasz, N a BD szakasz fe-
lezőpontja, valamint AC = 7,8 cm, akkor milyen hosszú az MN szakasz? 
(A) 2,6 cm (B) 3,9 cm (C) 5,2 cm (D) 5,6 cm (E) 6,5 cm 

 

6. Hány olyan évszám található a honfoglalástól (896-tól) napjainkig, amely-
nek értéke visszafelé olvasva megegyezik az eredeti számmal? 
(A) 19 (B) 20 (C) 21 (D) 22 (E) 23 

 

7. Tekintsük azokat a kétjegyű számokat, amelyeket számjegyeik szorzatával 
elosztva hányadosként az eredeti szám tízes, maradékként pedig az egyes 
helyiértékén álló számjegyet kapjuk. Ekkor tudjuk, hogy… 
(A) egy ilyen szám van. (B) három ilyen szám van. 
(C) a szám két jegyének különbsége 3. 
(D) a szám két jegyének szorzata 21. 
(E) a szám két jegyének hányadosa 5.  

8. Melyik ábra rajzolható meg a ceruza felemelése nélkül úgy, hogy kétszer ne 
menjünk végig ugyanazon a vonalon? 

    
(A) (B) (C) (D) (E) 

 

9. Négyzethálós papíron kerítsünk körül öt egybevágó kis négyzetet úgy, hogy 
mindegyikük oldalszomszédos legyen valamelyik másikkal, azaz a kis 
négyzetek egyetlen síkidomot alkossanak. Hány különböző síkidomot tu-
dunk így rajzolni, ha két alakzat nem számít különbözőnek, amennyiben az 
egyiket kivágva azzal a másik valahogyan lefedhető? 
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 11 (E) 12 

 

10. Anna elvesztette malacperselyét, amelyben nem tudni, pontosan mennyi 
pénz volt, csak azt, hogy csupa 1 forintost tartalmazott. Arra emlékszik, 
hogy 100 Ft-nál kevesebb pénze volt, és kettesével, hármasával vagy ötösé-
vel számolva a végén mindig 1 forint maradt; viszont ha hetesével számolta, 
nem maradt semmi. Ekkor Anna forintjainak száma több, mint… 
(A) 70 (B) 82 (C) 90 (D) 91 (E) 92 

 

11. Egy kocka felületére a rajzon látható vastag vonalat húzzuk. Az 
alábbiak közül melyik kiterített kockahálón jelenik meg ponto-
san ez a vastag vonal? 

     
(A) (B) (C) (D) (E) 

 

12. Egy serpenyőbe, amelyben pirítós kenyereket sütnek, egyszerre négy szelet 
fér be. Egy oldal kisütéséhez egy percre van szükség, így négy szelet két 
perc alatt elkészíthető. Hány perc alatt sülhet meg hat szelet? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

 

13. Három, 2-nél nagyobb egész szám összege 50-nél kisebb. Tudjuk, hogy az 
első kettő összege a második szám négyszerese, az utolsó kettő összege pe-
dig az első szám négyszerese. Melyik lehet a három szám valamelyike? 
(A) 3 (B) 4 (C) 9 (D) 33 (E) 44 

 

A következő feladatot a válaszlapon kijelölt helyen oldd meg! 
14. Egy mennyezetre 12 lámpát akarunk felfüggeszteni úgy, hogy azok 6 egye-

nesen legyenek, és minden egyenesen 4 lámpa helyezkedjen el. Készíts mi-
nél többféle tervrajzot arról, hogyan lehet megvalósítani a felfüggesztést! 

 
 


