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8.

Egy háromszög belsejében felveszünk néhány pontot. Ezeket összekötjük egymással és a háromszög csúcsaival úgy, hogy a keletkező szakaszok csak a felvett pontokban és a háromszög csúcsaiban találkozzanak. A szakaszok az ábrát
kisebb háromszögekre bontják. Mennyi lehet e kis háromszögek száma?
(A) 5
(B) 11
(C) 18
(D) 77
(E) 2010

9.

Kati nagymamája süteményt sütött. A téglalap alakú tepsiben lévő süteményt
egyforma, négyzet alakú darabokra szeletelte fel. A tepsi szélével érintkező
darabok száma 28. Tudjuk, hogy olyan szeletek is vannak, amelyek nem érintkeznek a tepsi szélével. Az alábbiak közül mennyi lehet ezek száma?
(A) 27
(B) 32
(C) 33
(D) 35
(E) 36

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.

2.

Egy négyszög oldalainak hossza centiméterben kifejezve csupa egymást követő páros szám. Az alábbiak közül melyik lehet centiméterben kifejezve a
négyszög valamelyik oldalának hossza, ha a kerülete 76 centiméter?
(A) 10
(B) 12
(C) 18
(D) 22
(E) 26
Az ábrán lévő sorozat elemei lovak, kutyák és macskák, amelyek kicsik vagy
nagyok. Az első elem nagy ló. Ló után mindig kutya, kutya után mindig macska, macska után mindig ló következik. Két nagy után mindig két kicsi, két
kicsi után mindig két nagy állat következik.

...
Melyik állítás igaz a sorozatra?
(B) Az 50. elem kicsi macska.
(D) A 100. elem kicsi ló.

(A) A 20. elem kicsi kutya.
(C) A 77. elem nagy ló.
(E) A 2010. elem nagy macska.

3.

A 3400-hoz egy 2498-nál kisebb négyjegyű számot adtunk. Az alábbiak közül
mennyi lehet az eredmény számjegyeinek összege?
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 29
(E) 31

4.

Összesen hány olyan négyszög látható az ábrán, amelynek mind
a négy oldala be van rajzolva?
(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 18
(E) 20

5.

Pisti az asztalon néhány érmével játszott. (Minden érme egyik oldala fej, a másik írás.) Lépésenként Pisti egy kivételével minden érmét megfordított. Hány
érme lehet az asztalon, ha kezdetben mind fej, és 10 lépés után mind írás lett?
(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 12

6.

7.

Három dobozunk van. Az egyik két aranytallért, a másik két ezüstöt, a harmadik pedig egy aranyat és egy ezüstöt tartalmaz. A dobozok tartalmát címkék
jelzik, de ezek összekeveredtek, így minden dobozon rossz címke áll. Egy
lépésben megnézhetünk egy dobozból egy tallért. Legkevesebb hány lépésre
van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani minden doboz tartalmát?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
Hány olyan kétjegyű pozitív egész szám van, amely a 2, 3, 4, 6 számok közül
pontosan hárommal osztható?
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

10. Egy születésnapi bálon öt testvérpár vett részt. A tíz gyermek mind különböző
életkorú (az életkorok egész számok), a legfiatalabb 5, a legidősebb 14 éves.
Négy testvérpár két-két tagjának életkorát összeadva 15, 18, 19 és 26 az eredmény. Az ötödik testvérpár egyik tagja 10 éves. Hány éves lehet a testvére?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 9
(E) 10
11. A turfáni ötödikesek tantermében olyan padok vannak, ahol három diák ül
egymás mellett. Az első tanítási napon az első padban Ági, Bori és közöttük
Csilla ült. Ha valaki egy napon középen ült, a következő reggel helyet cserél
az egyik szomszédjával. Az alábbiak közül hányadik tanítási napon fordulhat
elő, hogy a három lány az első tanítási nap szerinti ülésrendben ül?
(A) 33
(B) 44
(C) 60
(D) 77
(E) 100
12. Egy 7 szemű gyöngysor középső szeme a legértékesebb. A szemek értéke a
középsőtől az egyik vége felé 100 Ft-tal, a másik vége felé 200 Ft-tal csökken.
Hány forint lehet valamelyik szem értéke, ha a gyöngysor ára 8-szor annyi,
mint a középsőtől számított második szem értéke a kevésbé értékes oldalon?
(A) 900
(B) 1100
(C) 1300
(D) 1400
(E) 1500
13. Anna a 0, 1, 2, ..., 9 számjegyek mindegyikét pontosan egyszer felhasználva
olyan öttagú sorozatot írt fel, amelyben a szomszédos tagok különbsége mindig ugyanannyi. Az alábbiak közül melyik szám szerepelhet a sorozatban?
(A) 32
(B) 36
(C) 50
(D) 61
(E) 81
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Két kocka hálóját lerajzoltuk. Az egyik kocka lapjaira számokat írtunk. Számozzátok meg a másik kocka itt látható
hálóját úgy, hogy e két kockával dobva a dobott számok
összege minden esetben osztható legyen 3-mal! A számozáshoz az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokból választhattok (egy számot többször is felhasználhattok). Hány eltérő számozása
létezik az ábrán látható hálónak?
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