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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Egy négyzet alakú papírt a két szemközti oldalának felezőpontján áthaladó
egyenes mentén félbevágva az egyik keletkezett téglalap kerülete 2010 cm.
Hány centiméter lehet a téglalap valamelyik oldala?
(A) 330
(B) 333
(C) 335
(D) 660
(E) 670
Hány olyan kétjegyű szám van, amelyre igaz, hogy hozzáadva a számjegyek
felcserélésével keletkező kétjegyű számot, négyzetszámot kapunk?
(A) 5
(B) 6
(C) 8
(D) 10
(E) 12
Egy teherautó első kerekének kerülete 2 méter, a hátsó kerék kerülete 3 méter.
Induláskor mindkét jobb oldali keréknek az úttesttel éppen érintkező felületén
egy-egy keskeny mészfolt van, a kerekek távolsága 3 méter. A mészfoltok a
teherautó mozgása közben nyomot hagynak az úton (fordulatonként egyet).
Hány mészfolt keletkezhet a teherautó mozgása nyomán egy 200 méteres útszakaszon?
(A) 132
(B) 133
(C) 134
(D) 135
(E) 166
Az alábbiak közül n melyik értékére igaz, hogy az n n − 2 számnak n − 2 darab
számjegye van?
(A) 2
(B) 5
(C) 7
(D) 9
(E) 11
a
b
Ha a és b olyan pozitív egészek, amelyekre a < b, akkor és közül melyik
b
a
van a számegyenesen közelebb az 1-hez?
a
b
(C)
(A) Függ a és b értékétől.
(B)
b
a
(D) Egyforma távolságra vannak. (E) Nem állapítható meg.
Határozzuk meg azt az ötjegyű számot, amelyre igaz, hogy ha a szám végére
írunk egy 2-est, akkor háromszor akkora számot kapunk, mintha a szám elejére írtuk volna a 2-est. Melyik állítás igaz erre az ötjegyű számra?
(A) Az egyes helyiértéken 7 áll.
(B) A tízes helyiértéken 1 áll.
(C) A százas helyiértéken 3 áll.
(D) Az ezres helyiértéken 5 áll.
(E) A tízezres helyiértéken 9 áll.
Hány egész (x; y ) számpár megoldása van az xy + 5 x − y = 10 egyenletnek?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

8.

Az a, b, c, d valós számokra egyszerre teljesülnek a következő állítások:
a 2 b 4 c 6
= , = , = , valamint a + b + c + d = 250
		
b 3 c 5 d 11
Az alábbiak közül mennyi lehet az a, b, c, d számok valamelyikének értéke?
(A) 48
(B) 50
(C) 60
(D) 110
(E) 120
9.

Adott egy 10 cm sugarú körlap. Az alábbiak közül hány pont vehető fel a
körlapon úgy, hogy közülük bármely két pont távolsága nagyobb legyen 10
centiméternél?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

10. Készítsünk különböző területű sokszögeket úgy, hogy mindegyikhez pontosan
12 egyforma gyufaszálat használunk fel. Ha a négy ilyen gyufaszálból készített négyzet területét tekintjük 1 egységnyinek, akkor az alábbiak közül hány
egység lehet a területe egy 12 gyufaszálból készült sokszögnek?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 9
11. Egy fehér színű kocka élének hossza centiméterben mérve egész szám. Vékony, 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) 8
(B) 36
(C) 56
(D) 62
(E) 110
12. Az a, b, c, d olyan valós számok, amelyekre a + b = c + d , a − b = 2 és
c − d = 6 teljesül. Mennyi lehet ab − cd értéke?
(A) 1
(B) 4
(C) 8
(D) 12
(E) 16
13. Kilenc egyenes mindegyike egy rögzített négyzetet két olyan négyszögre darabol, amelyek területeinek aránya 1:3. Ekkor a négyzet síkjának biztosan van
olyan pontja, amelyen a kilenc egyenes közül áthalad...
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Hat pozitív egész számra (a, b, c, d, e és f) igaz, hogy a < b < c < d < e < f ,
továbbá az első kivételével mindegyik szám többszöröse az őt megelőzőnek.
A hat szám összege 111. Határozzátok meg f értékét! Megoldásotokat indokoljátok!

