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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. Eleknek van 4 hurkapálcája. Ezekből néhányat (legalább egyet) a kezébe vesz, 
és egyszerre eltöri. Megszámolja, mennyi pálcája lett, majd az előző műveletet 
megismétli még háromszor (mindhárom alkalommal tetszés szerint megvá-
lasztva az eltört pálcák számát). Ezután hány darab pálcája lehet Eleknek?
(A) 6 (B) 12 (C) 24 (D) 36 (E) 48

2. Összesen hány olyan háromszög látható az ábrán, amelynek 
mindhárom oldala meg van rajzolva?
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 10

3. Csenge 45 darab 1 centiméter élű kiskockából tömör kockákat rakott ki egy-
más mellé úgy, hogy a kockák első lapja egy vonalba esett, a szomszédos 
kockák érintkeztek egymással, és az építéshez mind a 45 kockát felhasználta. 
Hány centiméter lehet a keletkezett kockasor hosszúsága?
(A) 8 (B) 9 (C) 11 (D) 15 (E) Az előzőek egyike sem.

4. Egy mesebeli szigeten 33 hétfejű és 44 háromfejű sárkány élt. A gonosz va-
rázsló azzal átkozta meg őket, hogyha az egyik fajtából 7-en és a másikból 
3-an összetalálkoztak, akkor mind a 10-en megsemmisültek. Az alábbiak kö-
zül hány sárkány élhetett az átok után valamelyik pillanatban ezen a szigeten, 
ha az átok valóra vált, és a sárkányok eközben nem szaporodtak?
(A) 7 (B) 10 (C) 17 (D) 25 (E) 27

5. Egy számról azt mondjuk, hogy szimpatikus, ha jegyei különbözők és balról 
jobbra csökkenő sorrendben állnak, valamint a számjegyek összege többszö-
röse 10-nek. Hány háromjegyű szimpatikus szám van?
(A) 12 (B) 22 (C) 48 (D) 64 (E) 96

6. Egy háromszög két kiválasztott csúcsából ugyanannyi egyenest indítunk a 
szemközti oldalra. Az alábbiak közül hány részre darabolhatjuk így a három-
szöget?
(A) 6 (B) 16 (C) 36 (D) 76 (E) 100

7. Kelemen karórájának kijelzője az időt naponta 00:00:00-tól 23:59:59-ig mutat-
ja. 24 óra leforgása alatt összesen hányszor látható ezen a kijelzőn egyidőben 
pontosan három darab 8-as?
(A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) 64 (E) 72

8. A mellékelt céltáblán minden találat 4 vagy 9 pontot ér. Az alábbi-
ak közül hány pontot nem lehet összesen elérni több találattal?
(A) 17 (B) 19 (C) 21 (D) 23 (E) 37

9. Kálmán 5 nap alatt olvasott ki egy könyvet. Minden nap eggyel több lapot 
olvasott el, mint az aznap olvasatlanul maradt lapok fele. Hány oldalas lehet 
ez a könyv, ha az utolsó napra 28 oldal maradt olvasatlanul?
(A) 78 (B) 79 (C) 158 (D) 160 (E) Az előzőek egyike sem.

10. Egy a pozitív egész szám számjegyeinek szorzata b. Mennyi lehet b értéke, ha 
a b+ = 88 ?
(A) 6 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) Az előzőek egyike sem.

11. Egy dobozban piros, sárga és zöld golyók vannak. Bárhogy is veszünk ki 17 
golyót a dobozból, legalább egy piros lesz a kivettek között. Bárhogy is ve-
szünk ki 23 golyót a dobozból, legalább egy sárga lesz a kivettek között. Végül 
bárhogy is veszünk ki 8 golyót a dobozból, legalább egy zöld marad a doboz-
ban. Hány golyó lehet összesen ebben a dobozban?
(A) 25 (B) 31 (C) 34 (D) 40 (E) 48

12. Hogy fejezhetjük be a következő mondatot ahhoz, hogy igaz állítást kapjunk? 
„Három szomszédos páratlan szám összege nem biztos, de lehet, hogy osztha-
tó...”
(A) 2-vel (B) 3-mal (C) 5-tel (D) 7-tel (E) 9-cel

13. Négy súlyon rendre az 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg feliratokat olvashatjuk. Tudjuk, 
hogy a súlyok közül az egyiknek más a tömege, mint ami rá van írva. Egy 
kétkarú mérleg segítségével szeretnénk megállapítani, hogy melyik súlynak 
nem egyezik a tömege a ráírt mennyiséggel, valamint azt is, hogy a hibás súly 
könnyebb vagy nehezebb, mint ami rá van írva. Az alábbiak közül hány mé-
réssel tudjuk ezt biztosan megtenni?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjátok be az ábra köreibe az 1, 5, 9, 13, 17, 21 számokat úgy, hogy mindhá-

rom egyenes mentén a három-három szám összege egyenlő legyen! Keressé-
tek meg az összes megoldást!

 (Két megoldás különböző, ha az ábra három csúcsa közül legalább az egyikbe 
nem ugyanaz a szám került.)
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