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Megyei/körzeti forduló 3. osztály 2016. október 14. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Melyik ábrát lehetséges úgy megrajzolni, hogy egyszer sem emeljük fel raj-
zolás közben a ceruzát, és minden vonalon csak egyszer haladunk át? 

 

(A) 

 

(B) (C) (D) (E) 

2. Mennyi a 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2           műveletsor eredménye? 
(A) 6 (B) 10 (C) 14 (D) 18 (E) az előzőek egyike sem 

3. Anna a 62 14  kivonás elvégzése előtt az egyik számot véletlenül annak 
közvetlen szomszédjára cserélte. Mennyit kaphatott a kivonás eredménye-
ként ezzel a cserével? 
(A) 46 (B) 47 (C) 48 (D) 49 (E) 50 

4. Egy alakzat 4 egyforma parkettadarabból van kirakva, az ábrán 
látható módon. Hány centiméter lehet egy parketta szélessége, ha 
egy parketta hosszúsága 24 cm? 
(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 12 

5. A 2, 0, 1, 6, 2, 0, 1, 6, 2, 0, 1, 6, 2, ….számsor első hány tagját összeadva 
kapunk páratlan számot? 
(A) 12 (B) 20 (C) 28 (D) 32 (E) 40 

6. Teri egyetlen téglalap alakú papírt az ábrán látható módon 
kétszer meghajtott (először vízszintes, majd függőleges vonal 
mentén), majd ezt egyetlen egyenes vonal mentén végigvágta. 
Az alábbiak közül összesen hány részre eshetett szét ez a pa-
pír? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

7. Egy pitypang reggel nyílik, két napig sárgán virágzik, a harmadik napra kife-
héredik, és aznap estére szétfújja a szél. A réten tegnap napközben 20 sárga 
és 14 fehér pitypang volt. Ma napközben 15 sárga és 11 fehér pitypang van. 
Összesen hány fehér pitypang lehet a réten holnap napközben? 
(A) 5 (B) 9 (C) 10 (D) 15 (E) 20 

 

8. Kati az úszóversenyen az eredménylista első 5 és utolsó 5 helyezettje között 
is ott volt. Összesen hány résztvevője lehetett ennek a versenynek, ha nem 
volt holtverseny? 
(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 10 (E) 11 

9. Édesanya rétest készített. 27 lapot nyújtott ki, eközben a lapok széleit körben 
leszedte. Legtöbb hány újabb réteslapot nyújthatott ezután a maradékból, ha 
mindig 3 lap maradékából lett egy újabb réteslapnak való? 
(A) 9 (B) 13 (C) 18 (D) 27 (E) 40 

10. Valaha nagyapónak is 32 foga volt. Ma már csak annyi foga van a felső fog-
sorában, mint amennyi hiányzik neki az alsó fogsorából. Összesen hány foga 
van ma nagyapónak? 
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 24 

11. Karakóban egy A jelű piros és egy B jelű zöld busz közlekedik. A 
jobbra látható vonaljegy van forgalomban. Érvényesítéskor az au-
tomata kilyukasztja A-t vagy B-t, és még két számjegyet. Össze-
sen hányféle eltérő lyukasztás lehetséges Karakóban? 
(A) 2 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 16 

12. Ha négy számot páronként összeadunk, eredményül a 4; 5; 7; 8; 10; 11 szá-
mokat kapjuk. Az alábbiakból melyik lehet a négy szám közül való? 
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 8 

13. Misi a lent balra látható, 3 kockából épült test modelljét gyufaszálakból és 
gyurmából építette meg úgy, hogy ehhez a lehető legkevesebb gyufát hasz-
nálta fel. (A gyufákat nem szabad eltörni. Egy gyufából és gyurmából készült 
kocka modellje lent jobbra látható.) Hány szál gyufára volt szüksége? 

    

(A) 28 (B) 32 (C) 32-nél kevesebb (D) 32-nél több (E) 36 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Írjátok az egyenlőségjel előtti számjegyek közé a +, –, ∙ (összeadás, kivonás, 

szorzás) jelek valamelyikeit úgy, hogy mindegyik esetben az eredmény 10 
legyen! Másoljátok át a válaszlapra a keletkező műveletsorokat! Elegendő 
mindegyik esetre egy-egy jó példát adnotok. A számjegyek sorrendje nem 
változtatható, az : (osztás) és zárójel nem használható! 

  7    3    2    5    8 = 10 8    2    4    6    4 = 10 
  5    5    2    5    5 = 10 6    3    4    2    6 = 10 

A B 
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