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

1. A 2, 22, 23, 24, 25, 26, … sorozatban található két olyan különböző szám, ame-
lyek különbsége osztható...
(A) 5-tel (B) 6-tal (C) 10-zel (D) 100-zal (E) 1000-rel

2. Tudjuk, hogy az ( )( )2 5x x− − , ( )( )1 3y y+ +  és ( )3z z −  szorzatok mind-
egyikének 0 az értéke. Az alábbiak közül mennyi lehet x y z− −  értéke?
(A) 0 (B) 2 (C) 5 (D) 7 (E) 8

3. Három autóbusz egyidőben, reggel 7 órakor indul el a pályaudvarról. Az első  
busz mindig 2 óra 10 perc múlva tér vissza, majd újraindul 20 perc állást 
követően. A második mindig 1 óra 48 perc múlva tér vissza, és 12 perc állást 
követően indul újra. A harmadik mindig 1 óra 36 perc elteltével tér vissza, és 4 
perc pihenő után indul újra. Mikor indul újra egyidőben ez a három autóbusz 
a pályaudvarról?
(A) 12:00-kor (B) 17:00-kor (C) 19:00-kor (D) 21:00-kor (E) 23:00-kor

4. Ha 42xyz  olyan négyzetszám, amely osztható 5-tel, akkor az alábbiak közül 
melyik lehet x, y, z valamelyikének értéke?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

5. Az ABC háromszögben AB = BC. Legyen a BC szárnak M olyan pontja, amely-
re AM = AC. Továbbá legyen az AB félegyenesnek N olyan pontja, hogy B az 
A és az N pont között található, valamint MN = AC. Ha az NMB szög nagysága 
30°, akkor az alábbiak közül melyik lehet az ABC háromszög egyik szögének 
nagysága?
(A) 18° (B) 34° (C) 48° (D) 66° (E) 84°

6. Ha az x, y, z valós számokra 
x y z
y z x
= =  teljesül, akkor melyik állítás igaz biz-

tosan az alábbiak közül?
(A) x > y (B) y ≤ x (C) y ≥ z (D) z > x (E) x = z

7. Határozzuk meg azt az ötjegyű számot, amelyre igaz, hogy ha a szám végére 
írunk egy 1-est, akkor háromszor akkora számot kapunk, mintha a szám elejé-
re írtuk volna az 1-est. Melyik állítás igaz erre az ötjegyű számra?
(A) Az egyes helyiértéken 3 áll. (B) A tízes helyiértéken 5 áll.
(C) A százas helyiértéken 7 áll. (D) Az ezres helyiértéken 2 áll.
(E) A tízezres helyiértéken 8 áll.

8. Legyen n természetes szám. Mennyi lehet az 
3 1 3 1 3 2, , , , ,

2 4 8 2 4 4
n n n n n n+ + +

 számok között a természetes számok maximális száma?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

9. Határozzuk meg azokat a kétjegyű számokat, amelyekben a tízes helyiértéken 
álló számjegy négyzetének és az egyes helyiértéken álló számjegy köbének 
összege maga a kétjegyű szám. Hány ilyen szám van?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

10. Egy fehér színű kocka élének hossza centiméterben mérve egész szám. Vé-
kony, piros vonallal megrajzoltuk a kocka összes lapátlóját, majd a kockát az 
oldallapokkal párhuzamos vágásokkal 1 cm élű kiskockákra daraboltuk. Hány 
olyan kiskocka keletkezhetett az alábbiak közül, amelyen van piros vonal?
(A) 32 (B) 38 (C) 58 (D) 80 (E) 86

11. Határozzuk meg az összes olyan a és b természetes számot, amelyre a b+  
prímszám, 3a +  osztható b-vel, valamint 3 5a b= + . Melyik állítás igaz az 
előző feltételeket teljesítő a, b számokra az alábbiak közül?
(A) a prímszám (B) a > 10 (C) a < 10 (D) b < 10 (E) b > 10

12. Keressük meg az 
1000
1001

 és 
1001
1002

 közé eső törtek közül azt, amelyiknek a

 legkisebb a számlálója! (A számláló és a nevező is természetes szám.) Mennyi 
ennek a törtnek a nevezője?
(A) 2000 (B) 2003 (C) 2006 (D) 2010 (E) 2013

13. 3 diót, 13 barackot és 8 körtét 256 piculáért adnak. 166 piculáért 2 diót, 8 ba-
rackot és 5 körtét adnak. Mindegyik diónak ugyanannyi az ára, hasonlóan igaz 
ez a körtékre és barackokra is. Hány piculába kerül összesen 1 dió, 1 barack és 
1 körte?
(A) 54 (B) 56 (C) 60 (D) 62 (E) 66

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

14. Határozzátok meg azokat az abc  háromjegyű számokat, amelyekre teljesül, 
hogy aa a b c= + + . Megoldásotokat indokoljátok!


