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8.

Melyik állítás igaz a mellékelt ábrára vonatkozóan?
(A) A négyzetek száma több a háromszögek számánál.
(B) A négyzetek száma kevesebb a háromszögek számánál.
(C) A négyzetek száma több, mint a háromszögek számának fele.
(D) A négyzetek száma kevesebb, mint a háromszögek számának fele.
(E) A négyzetek száma egyenlő a háromszögek számának felével.

9.

Mennyi lehet a ⋅ b , ha egyszerre igaz a következő három kijelentés?
II. a = 2 vagy b = 1 ;
III. a ≠ 1 és b ≠ 5 .
I. a = 1 vagy b = 3 ;
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 5
(E) 6

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.

Tudjuk, hogy egy dobozban 52 piros, 33 sárga, 14 zöld és 12 kék színű cukorka van, mindegyik olyan csomagolásban, hogy nem látható a cukorka
színe. Anélkül, hogy megnéznénk, melyik csomagolásban milyen színű cukorka található, az alábbiak közül hány szem cukorka kiemelése esetén lehetünk biztosak abban, hogy valamelyik színből van 16 a kiemeltek között?
(A) 56
(B) 57
(C) 59
(D) 60
(E) 61
Összeadtunk 10 különböző természetes számot, az összegük 100 lett. Pontosan hány páratlan szám lehetett a 10 szám között?
(A) 0
(B) 3
(C) 6
(D) 7
(E) 10
Laci leírt néhány (legalább két) számot egy papírra. Ezeknek az összege is,
szorzata is 20 lett. Az alábbiak közül melyik számot írhatta Laci a papírra?
(A) 0
(B) 1
(C) 4
(D) 10
(E) Nincsenek ilyen számok.
Keressétek meg az összes olyan háromjegyű számot, amelyben a számjegyek
szorzata 6. Mennyi ezeknek a számoknak az összege?
(A) 2000 (B) 2200 (C) 2220 (D) 2222-nél több (E) 2222-nél kevesebb
Egy festményekről szóló könyv oldalai 1-től 100-ig egyesével vannak számozva. Minden olyan oldalon, ahol az oldalszám páros, de nem többszöröse
5-nek, egyetlen festmény látható, de ahol az oldalszám többszöröse 5-nek és
nem páros, ott két festmény látható. Minden más oldalon csak szöveg található. Összesen hány festmény van ebben a könyvben?
(A) 40
(B) 50
(C) 60
(D) 70
(E) 90
Anna egy vödörben 38 narancsot kapott. Ezeket négy nap alatt úgy fogyasztotta el, hogy minden nap több narancsot evett, mint az azt megelőző napon,
és az utolsó napon háromszor annyi narancsot evett, mint az első napon. Az
alábbiak közül hány narancsot nem ehetett Anna e négy nap egyikén sem, ha
máshonnan nem juthatott narancshoz?
(A) 9
(B) 11
(C) 12
(D) 13
(E) 14
Horgászni ment négy jó barát, és összesen 11 halat fogtak. Közülük mindenki fogott legalább egy halat. Az alábbiak közül melyik állításról mondható,
hogy biztosan igaz?
(A) Közülük legalább ketten pontosan 2 halat fogtak.
(B) Közülük legalább hárman pontosan 3 halat fogtak.
(C) Közülük legalább egyvalaki legalább 3 halat fogott.
(D) Közülük legalább egyvalaki kevesebb mint 3 halat fogott.
(E) Közülük legalább ketten több mint 1 halat fogtak.

10. Marcinak 20 olyan kiskockája van, amelynek minden lapja piros, és még 7
ugyanekkora kiskockája, amelynek minden lapja fehér. Ezek mindegyikének
felhasználásával egyetlen nagy tömör kockát épített. Az alábbiak közül pontosan hány fehér kiskocka-lapot láthatunk ennek a nagyobb kockának a külsején?
(A) 6
(B) 9
(C) 13
(D) 21
(E) 24
11. A Balogh családban minden fiúgyermeknek ugyanannyi fiútestvére van, mint
lánytestvére, de minden lánynak kétszer annyi fiútestvére van, mint lánytestvére. Hány gyermek lehet a Balogh családban?
(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 9
(E) 11
12. A rajzon egy tábla 5 mezője látható, amelyek közül egyet vagy 1 2 3
többet szürkére szeretnénk színezni. Melyik állítás igaz az
4 5
alábbiak közül?
(A) Többféleképpen színezhetünk be két mezőt, mint egyet.
(B) Többféleképpen színezhetünk be négy mezőt, mint egyet.
(C) Többféleképpen színezhetünk be három mezőt, mint kettőt.
(D) Többféleképpen színezhetünk be két mezőt, mint hármat.
(E) Ugyanannyiféleképpen színezhetünk be három mezőt, mint kettőt.
13. Egy réten 25 állat legelt. Háromszor annyi tehén volt, mint ló, és kétszer
annyi bárány, mint disznó. Összesen hány bárány lehetett ezen a réten, ha az
említetteken kívül más állat nem legelt a réten?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 10
(E) 14
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Jelöljetek meg 6 általatok felvett egyenesen
a) 11 pontot
b) 12 pontot
c) 13 pontot
d) 14 pontot
úgy, hogy minden egyenesen pontosan 4 megjelölt pont legyen!
(A 4 feladathoz 4 külön ábrát készítsetek!)

