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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. Három egész szám összege 1, szorzata 24. Melyik lehet a három szám egyike? 
(A) –3 (B) –1 (C) 2 (D) 3 (E) 6 

2. Ali és Bea egy napon ünneplik a születésnapjukat, de Ali 30 évvel idősebb. 
Összesen hány születésnapjukon fordulhatott eddig elő az, hogy Ali életkora 
Bea életkorának egész számú többszöröse, ha Bea még nincs 14 éves? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

3. Egy négyzet alakú termet egyforma négyzet alakú járólapokkal teljesen be-
burkoltak úgy, hogy a négyzetek oldalai párhuzamosak a terem oldalaival. A 
terem két átlója összesen 25 járólapon halad át. Hány járólapot használtak fel 
összesen a terem burkolásához? 
(A) 100 (B) 144 (C) 169 (D) 225 (E) 625 

4. Egy orvosi rendelőben az asszisztens az orvos asztalára teszi az érkező bete-
gek kartonját. Az újabb kartont mindig az előbbiekre teszi. A szórakozott or-
vos mindig azt a beteget hívja be, akinek éppen legfelül van a kartonja. Az 
orvoshoz az egyik napon 5 beteg érkezett, akiknek a kartonjait az asszisztens 
egyenként vitte be az orvos asztalára A-B-C-D-E sorrendben. Az alábbiak 
közül melyik sorrendben végezhetett az öt beteg az orvosnál? 
(A) E-D-C-B-A (B) D-E-B-C-A (C) B-D-C-E-A 
(D) C-D-E-A-B (E) A-C-D-E-B   

5. Miska pálcikákból olyan egyenlő szárú háromszöget akar összerakni, amely-
nek kerülete 30 cm, és egyik oldalának hossza 16 cm. Hány cm hosszúnak 
választhatja a másik két oldal valamelyikét? 
(A) 4 (B) 7 (C) 8 (D) 14 (E) az előzőek egyike sem 

6. Egy bankkártya száma 16 számjegyből áll. Tudjuk, hogy bármely három 
egymást követő számjegy összege 13, és a szám kiolvasásakor a 4. számjegy 
az 5, a 15. számjegy pedig az 1. Mi lehet a 8. számjegy? 
(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

7. Egy téglatest éleinek centiméterben mért mérőszáma egész szám, és mind-
egyik éle legalább 4 cm. A téglatest éleinek összhossza 72 cm. Az alábbiak 
közül hány cm3 lehet a téglatest térfogata? 
(A) 160 (B) 184 (C) 196 (D) 200 (E) 208 

8. Hányast jelölhet a KUTY,A KUTY,A HARAP+ =  igaz egyenlőségben az 
Y betű, ha az azonos betűk azonos, a különböző betűk különböző számje-
gyeket jelölnek? (A T-t és az Y-t két külön betűnek tekintjük.) 
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 9 

9. Egy háromjegyű szám egyik számjegye egy másik számjegyének fele, to-
vábbá egyik számjegye a másik két számjegy számtani közepe (átlaga). Ha 
ezzel a három számjeggyel felírjuk a lehető legnagyobb számot, ez 396-tal 
nagyobb, mint e számjegyekkel felírható legkisebb háromjegyű szám. Az 
alábbiak közül melyik nem fordulhat elő egy ilyen szám számjegyei között? 
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

10. Mennyi lehet n értéke, ha igaz a következő kijelentés? „Egy négyzet feldara-
bolható háromszögekre úgy, hogy minden háromszög pontosan n másik há-
romszöggel legyen határos.” (Két háromszöget akkor tekintünk határosnak, 
ha van közös határoló szakaszuk.) 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

11. A Bérleső Országgyűlés 100 képviselője a parlament 10 padsorában, 10 osz-
lopban foglal helyet. A képviselők mindegyikének különböző a fizetése. 
Minden képviselő megkérdezi a szomszédjait (a maga mellett, előtt, mögött 
ülőket és az átlós szomszédjait is, összesen tehát legfeljebb 8-at), hogy 
mennyi a fizetésük. Közülük csak azok elégedettek a fizetésükkel, akiknek 
legfeljebb egyetlen olyan szomszédjuk van, aki többet keres náluk. Az aláb-
biak közül összesen hányan lehetnek elégedettek a fizetésükkel a parlament 
100 képviselőjéből? 
(A) 2 (B) 6 (C) 10 (D) 50 (E) 60 

12. Nagyi almával kínálta összes unokáját. A legkisebbnek 1 almát adott és még 
a maradék 1/10 részét, a másodiknak 2 almát és még a maradék 1/10-ét, a 
harmadik 3 almát és még a maradék 1/10-ét, és így tovább egészen addig, 
míg almái el nem fogytak. Kiderült, hogy így mindegyik unokája éppen 
ugyanannyi almát kapott. Összesen hány unokája lehetett a nagymamának? 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 

13. Egy 8×8-as négyzetrácsos táblán egy 3×1-es téglalap alakú csatahajót he-
lyeztünk el úgy, hogy az ellenfél nem tudja a hajó pontos helyét. (A hajó ol-
dalai rácsvonalakra esnek.) Legkevesebb hány lövést kell leadnia az ellenfél-
nek ahhoz, hogy biztosan eltalálja legalább egyszer a csatahajót? (Minden 
lövés egy-egy négyzetet talál el.) 
(A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 24 (E) 25 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Az ábrán látható ABCD négyzetet egy 4×4-es négyzetrácsra 

bontottuk. Jelöljetek ki a négyzetrács rácspontjai (a rácsvona-
lak metszéspontjai) közül kettőt úgy, hogy ha ezeket és a nagy 
négyzet A, B, C, D csúcsait alkalmas sorrendben zárt töröttvo-
nallal összekötjük, a keletkező hatszög területe 6 kis négyzetegység legyen! 
Rajzoljatok le két különböző megoldást! (Két megoldás akkor különböző, ha 
a keletkező hatszögeket kivágva azok nem hozhatók egymással fedésbe.) 

A B

CD


	6a
	6b

