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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. Cili kilenc különböző háromjegyű számot írt egy üres papírra. Teri megszámolta, hány számjegy van ezen a papíron. Hány különböző számjegyet számolhatott össze Teri?
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 10
(E) 11
B
2. Az ABCD téglalapból, amelynek kerülete 80 cm, eltávo- A
lítottunk négy egybevágó kisebb téglalapot, ahogy az az
ábrán látható. Hány centiméter lehet a megmaradt kereszt
alakú (sötét) síkidom kerülete?
C
(A) 70-nél több (B) 80-nál kevesebb (C) 80-nál több D
(D) 90
(E) Ezekből az adatokból nem állapítható meg.
3. 2011-ben nagymama 75, nagypapa 79 éves. Melyik évben volt életkoruk ös�szege 100 év?
(A) 1957-ben (B) 1980-ban (C) 1982-ben (D) 1984-ben (E) 1986-ban
4. Egy távolugróversenyen 10 versenyző vett részt, akiket A, B, C, …, I, J betűkkel jelölünk. A versenyzők a betűk sorrendjében ugrottak, és a betű után
zárójelbe tett szám azt mutatja, hogy a kérdéses versenyző az addig ugrók
közül hányadik lett: A(1), B(2), C(1), D(4), E(4), F(1), G(1), H(4), I(4), J(6).
Az alábbiakból melyik állítás igaz a verseny befejeztével, ha sehol nem volt
holtverseny?
(A) A lett az 1. (B) B lett a 7. (C) H lett a 4. (D) C lett a 3. (E) I lett a 4.
5. Egy vízzel telt tartály tömege 121 kg. Ha a tartályból kiürítjük a víz felét, a
tömege 65 kg lesz. Hány kilogramm az üres tartály tömege?
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11
(E) 13
6. A Zab folyón a révész utasokat szállít a folyó két partja között, és olyan csónakot használ, melyen egy alkalommal 4-nél több személyt nem szállíthat.
Hányszor szelhette át az alábbiakból a folyót ezzel a csónakkal, ha 23 személyt szállított a túlpartra?
(A) 3
(B) 4
(C) 6
(D) 9
(E) 11
7. Egy darab papíron megtalálható a 2-es szám. Az ezen a papíron lévő összes
számra igaz, hogy egész, és ha x a papíron van, akkor 3 × x + 2 is ezen a papíron van; illetve ha x × x +1 a papíron található, akkor x is ezen a papíron van.
Az alábbiak közül melyik szám van még ezen a papíron?
(A) 1
(B) 4
(C) 5
(D) 26
(E) 80
8. Mivel Feri rendszeresen elkésett az iskolából, az otthoni órát néhány perccel
előre állították (így többet mutatott a valóságosnál). Ma reggel az otthoni óra
szerint 7:55-kor indult az iskolába, és oda az iskola pontos órája szerint 7:50-

kor érkezett meg. Délután 13:30-kor indult haza (az iskola órája szerint), és
mikor hazaért, az otthoni óra 13:55-öt mutatott. Hány perccel állították előre
az otthoni órát, ha az úton oda-vissza ugyanannyi idő telt el?
(A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 18
(E) 20
9. Egy képernyőn az 1, 2, 3, 4 négyelemű sorozat látható. Egy perc múlva minden szám kicserélődik a másik három szám összegére. Minden újabb 1 perc
elteltével ugyanezen szabály szerint cserélődik ki a négy szám, vagyis minden
szám mindig a másik három szám összegére cserélődik. Az alábbiak közül
mely négy szám jelenhet meg egyidőben ezen a képernyőn?
(A) 49, 48, 47, 46
(B) 69, 68, 67, 66
(C) 301, 302, 303, 304
(D) 609, 608, 607, 606 (E) 2011, 2012, 2013, 2014
10. Ági, Bori és Csilla közül az egyik Pesten, a másik Budán, a harmadik Szentendrén lakik. Közülük az egyik japánul, a másik németül, a harmadik olaszul
tanul. Bori és Csilla nem tanul olaszul, Bori nem lakik Budán, a szentendrei
lány nem jár japánra; aki viszont Budán lakik, az németül tanul. Melyik állítás
igaz az alábbiak közül?
(A) Ági németül tanul. (B) Bori Budán lakik. (C) Csilla németül tanul.
(D) Ági Pesten lakik.
(E) Bori Pesten lakik.
11. Egy kör alakú asztalnál 30 szék van, és közülük néhány széken már ülnek. Az
alábbiak közül hány széken ülhetnek már, ha tudjuk, hogy ha még egy székre
leül valaki, akkor az biztosan valaki közvetlen szomszédja lesz?
(A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 14
(E) 15
12. Tíz gyerek festékpisztollyal (paintball) párbajt vív egy kopár, sík terepen a
következő szabályok szerint: – Mindenki egy lövést ad le, és az a lövés talál.
– Mindenki ugyanabban a pillanatban adja le a lövést. – Mindenki a hozzá
legközelebbire lő, ha több ilyen is van, akkor valamelyikre ezekből. Hány gyereket érhet találat az alábbiak közül?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 10
13. Egy űrhajós „lakást” épít magának az űrben. A lakás egyforma téglatest alakú
„szobákból” áll. Csak akkor kap az űrhatóságtól lakhatási engedélyt, ha bármely két szoba közvetlen egymásba nyílik. Ehhez elég az, hogy a két téglatest alakú szoba lapjával részben fedje egymást (a közös él még kevés!). Az
alábbiak közül hány szobás lakást lehet úgy építeni, hogy az megfeleljen az
űrhatóság említett követelményének is?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Kössetek össze a) 4, b) 6, c) 8, d) 10 általatok tetszőlegesen felvett pontot szakaszokkal úgy, hogy minden pontból pontosan 3 szakasz induljon ki! Bármely
pontból el lehessen jutni bármely pontba a szakaszokkal kijelölt úton, és a szakaszok csak a felvett pontokban találkozzanak! Mind a négy esetben elegendő
egy megoldást adnotok!

