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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. Az alábbiak közül hány egész szám adható meg úgy, hogy semelyik négy 
megadott szám összege ne legyen osztható 4-gyel? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

2. Mennyi az 2 2 2
1 1 1
a b c

   kifejezés lehetséges legnagyobb értéke, ha a, b és c 

páronként különböző egész számok? 

(A) 
40
36

 (B)
49
36

 (C) 
9
4

 (D)
27

6
 
 
 

 (E)
10
9

 

3. Mennyi az 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + 9 – 10 – 11 + 12 +… műveletsor 
pontos értéke, ha benne 1-től 2017-ig szerepelnek az egész számok? 
(A) –2017 (B) –2016 (C) 0 (D) 2016 (E) 2017 

4. Hány fokos lehet annak az egyenlő szárú háromszögnek valamelyik szöge, 
amelyben két magasságvonal egyenese 70°-os szöget zár be egymással? 
(A) 35 (B) 40 (C) 45 (D) 50 (E) 55 

5. Egy háromjegyű számra teljesül, hogy ha elhagyjuk a balról első számjegyét, 
akkor az így kapott kétjegyű szám osztható 7-tel; ha a középső számjegyét 
hagyjuk el, akkor a megmaradó kétjegyű szám osztható 5-tel; míg ha az utol-
só számjegyét hagyjuk el, akkor a megmaradó kétjegyű szám osztható 3-mal. 
Összesen hány ilyen tulajdonságú háromjegyű szám van? 
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

6. Adott három különböző számjegy. Képezzétek e három számjegyből az ös--
szes lehetséges – különböző számjegyekből álló – egyjegyű, kétjegyű és há-
romjegyű számot, majd adjátok ezeket össze! Az összeg ekkor lehet… 
(A) 1165 (B) 1225 (C) 1848 (D) 1960 (E) 2016 

7. Három egyforma 1×1×1-es kockából az ábrán látható módon össze-
ragasztottunk egy L betűhöz hasonló alakzatot. Az alábbiak közül 
melyik méretű tömör kocka rakható össze több ilyen alakzatból? 
(A) 2×2×2 (B) 3×3×3 (C) 4×4×4 (D) 6×6×6 (E) 8×8×8 

8. A MATEMATIKA szóban Zsuzsi minden betűt egy számjegyre, összeadás-
jelre (+) vagy kivonásjelre (–) cserélt úgy, hogy az így kapott művelet ered-
ménye 2016 lett (az azonos betűket azonos, a különböző betűket különböző 
jelre). Az alábbiak közül mire cserélhette Zsuzsi a T betűt? 
(A) + (B) – (C) 1 (D) 3 (E) 4 

9. Az A szám számjegyei összegének négyzete megegyezik az 2A  szám szám-
jegyeinek összegével. Összesen hány ilyen kétjegyű pozitív A szám létezik? 
(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 15 

10. Az első Föld-Mars találkozón kiderült, hogy a marslakóknak szintén két 
lábuk van, amelyek éppen olyanok, mint az emberek lábai, viszont a marsla-
kók kezeinek száma és rajtuk az ujjak száma már más, mint a Földön. Noha a 
marslakók 6-tal többen voltak, mint a földiek, ujjaik száma (a kezeket és a 
lábakat is figyelembe véve) összesen 1-gyel kevesebb volt, mint a földieké. 
Összesen hány résztvevője lehetett ennek a találkozónak? 
(A) 9 (B) 100-nál kevesebb (C) 115 
(D) 250-nél kevesebb (E) 250-nél több   

11. Az ABC háromszögben AB BC , és a háromszög AT magassága fele olyan 
hosszú, mint AH szögfelezője (ahol T és H is a BC egyenesen található). Az 
alábbiak közül hány fokos lehet az ABC háromszög valamely belső szöge? 
(A) 10 (B) 20 (C) 80 (D) 140 (E) 160 

12. 13 gyerek leült egy kerek asztalhoz. Elhatározták, hogy a fiúk egymásnak 
igazat mondanak, de a lányoknak hazudnak; a lányok is egymásnak igazat 
mondanak, de a fiúknak hazudnak, és ezt be is tartották. Egyikük ezt mondta 
a jobb oldali szomszédjának az asztalnál ülőkről: „Többségben vannak a fi-
úk.” Ő a saját jobb oldali szomszédjának: „Többségben vannak a lányok.” Ő 
a jobb szomszédjának: „Többségben vannak a fiúk.” Ő is a jobb szomszédjá-
nak: „Többségben vannak a lányok.”, és így tovább, végül az utolsó azt 
mondta az elsőnek: „Többségben vannak a fiúk.” (Minden állítás a 13 fős 
társaság egészére vonatkozott.) Tekintsünk a körön két olyan lányt, akik kö-
zött (valamelyik irányban) nem ül másik lány. Összesen hány fiú ülhet köz-
tük ebben az irányban? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

13. Az alábbiak közül hány különböző szám írható egy kör kerületére úgy, hogy 
mindegyik egyenlő legyen két szomszédja szorzatával? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Daraboljatok fel a rácsvonalak mentén egy 8×8-as sakktáblát 7 téglalapra 

úgy, hogy mindegyik téglalapban megegyezzen a fehér és a fekete mezők 
száma, de bármelyik két téglalapban különböző legyen a fehér mezők száma! 
Keressétek meg az összes megoldást! (Két megoldást nem tekintünk külön-
bözőnek, ha az egyik és a másik megoldás darabjai párba állíthatók úgy, 
hogy az egyes párokban ugyanannyi a fehér mezők száma.) 
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