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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.

Összesen hány olyan kétjegyű szám van, amelyik osztható számjegyeinek
szorzatával?
(A) 1
(B) 2
(C) 5
(D) 8
(E) 9

2.

Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
(A) Ha négy szám egyike sem osztható 3-mal, akkor ezek összege sem.
(B) Van olyan szám, amely nagyobb az ötszörösénél.
(C) Van olyan sokszög, amelynek ugyanannyi oldala van, mint átlója.
(D) Van olyan hatszög, amelynek szomszédos oldalai merőlegesek egymásra.
(E) Minden pozitív páros számnak páros darab pozitív osztója van.

3.

Egy téglalap alakú tábla 3×5 kisebb négyzetből áll. Az alábbiak közül pontosan hány kis négyzetet vághat ketté ezekből egy a táblára rajzolt egyenes?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

4.

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 számok közül az alábbiakból pontosan hány
számnak a törlése után bonthatjuk két csoportra a megmaradtakat úgy, hogy
az egyik csoportban lévő számok szorzata egyenlő legyen a másik csoportban lévők szorzatával?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

5.

Kati az ábrán látható módon tördelt szét egy tábla csokoládét. Az alábbiak közül hány gyerek között osztható szét
egyenlően (további tördelés nélkül) ez a csokoládé?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

6.

Egy négyjegyű szám utolsó számjegye 3. Ha ezt a számjegyet áthelyezzük a
szám elejére, akkor 1188-cal nagyobb számot kapunk. Az alábbiak közül
melyik számjegy nem szerepel az eredeti számban?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 4
(E) 5

7.

Hány különböző kör berajzolásával lehet szétdarabolni a
mellékelt téglalapot úgy, hogy az abban pontosan így elhelyezkedő 9 pont mindegyike a szétdarabolás után különkülön részbe kerüljön, ha a körök egyetlen pontja sem kerülhet a téglalapon kívülre? (A körökön kívül más vonalakat nem rajzolhatunk. Olyan résznek szabad keletkeznie a szétdarabolás után, amelyikbe nem
került pont.)
(A) 1
(B) 2
(C) 5
(D) 8
(E) 9

A magyarkai ötödikesek négy párhuzamos osztályának mindegyikében a fiúk
száma vagy 2/3-a, vagy 3/2-e a lányokénak. Az alábbiak közül hány ötödikes
lehet ebben az iskolában?
(A) 84
(B) 90
(C) 96
(D) 100
(E) 108
9. Peti órája csak az órát és a percet jelzi, most 15:15-öt mutat. Amikor legutóbb ránézett, 12:45 volt rajta. Mennyi idő telhetett el azóta?
(A) 90 perc
(B) 150 percnél kevesebb (C) 150 perc
(D) 150 percnél több
(E) 230 perc
10. Öt gyermekláncfűből készült láncdarab mindegyikén négy láncszem található. Csenge ezekből egyetlen körbezáródó nyakláncot szeretne készíteni úgy,
hogy szétnyit néhány szemet. Hány szem szétnyitásával teheti ezt meg?
8.

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) Az előzőek egyikével sem.
11. Tudjuk, hogy két zacskó mindegyikében 3 piros, 3 fehér és 3 zöld golyó van.
Becsukott szemmel kivesszük az egyik zacskóból a lehető legtöbb golyót
úgy, hogy még biztosak lehessünk abban, hogy mindegyik színből marad
legalább egy golyó a zacskóban. A kivett golyókat áttesszük a második zacskóba. Most (szintén becsukott szemmel) visszatesszük azt a lehető legkevesebb golyót, amennyi ahhoz kell, hogy az első zacskóban minden színből
legalább két golyó legyen. Hány golyó maradhat ekkor a második zacskóban? (Menet közben soha nem nézhetünk bele a zacskókba.)
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
12. Egy kör kerületére felírtunk három darab 1-est és négy darab 0-t valamilyen
sorrendben. Ezután két egyforma szám közé 1-et, két különböző szám közé
0-t írunk, és az eredeti számokat letöröljük. Ugyanezt még többször egymás
után megismételjük (tehát az egyforma számok közé 1-et, a különbözők közé
0-t írunk, majd letöröljük az előzőleg a körön lévő számokat). Összesen hány
darab 1-es lehet a kör kerületén valamelyik törlés után?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 5
(E) 7
13. Mekk Elek keményfából dobókockát készített, ám nem tudta, hogy
a szemközti lapokon lévő pontok összegének 7-nek kell lennie, így
csak találomra számozta meg pontokkal a kocka lapjait 1-től 6-ig.
Az ábrán ennek a kockának láthatjuk két különböző helyzetét.
Mely számokat tartalmazó lapok lehetnek egymással szemben
ezen a kockán?
(A) 1 és 6
(B) 2 és 6
(C) 3 és 4
(D) 4 és 5
(E) 1 és 3
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Rajzoljatok (mind a négy esetben külön-külön) egy négyszöget és két egyenest úgy, hogy a két egyenes a négyszöget
a) 3 részre ossza! b) 4 részre ossza! c) 5 részre ossza! d) 6 részre ossza!

