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„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Az alábbi mindkét alakzatot daraboljátok fel két-két azonos alakú és nagy-

ságú részre! Mindegyik alakzat esetében elegendő egy megoldást lerajzolno-
tok. 

   



Országos döntő 7. osztály 2019. november 23. 

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

1. Két halász egy tóból összesen 70 halat fogott. Egyiküknek a kifogott halak  
5
9

-ed része ponty volt, a többi harcsa, míg a másikuknak 7
17

 része volt harcsa, 

a többi ponty. Hány halat fogott a két halász valamelyike? 
(A) 17 (B) 18 (C) 34 (D) 36 (E) 53 

2. Az alábbiakból hány olyan kétjegyű számot írhatott Aladár egy papírra, ame-
lyek esetén a két számjegy összege nagyobb, mint az illető szám négyzete 
számjegyeinek összege? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

3. Egy téglalapból kivágtuk területének 
11
16

-od részét, így 

megmaradt az ábrán látható, kis négyzetekből álló alakzat. 
Hány ilyen kis négyzet oldalhosszúságú lehetett az eredeti 
téglalap valamelyik oldala?  
(A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 24 (E) 48 

4. Írjatok be a 3×3-as négyzetrács mindegyik mezőjébe egy-egy 
számot úgy, hogy mindegyik sorban és mindegyik oszlopban 
a számok szorzata 1, de mindegyik 2×2-es részben a számok 
szorzata 2 legyen! Az alábbiakból hányas kerülhet így a me-
zők valamelyikébe? 

(A) -4 (B) 
1
4

 (C) 4 (D) 8 (E) 16 

5. A kezemben egy olyan tömör testet tartok, amelynek minden lapja 1 cm oldalú 
négyzet. Hány cm3 lehet ennek a testnek a térfogata az alábbiak közül? 
(A) 1 (B) 5 (C) 7 (D) 11 (E) 13 

6. Zsuzsi meghatározta azt a legnagyobb, különböző számjegyekből álló hétje-
gyű számot, amely osztható mindegyik számjegyével. Melyik számjegyet nem 
tartalmazza ez a szám az alábbiak közül? 
(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

7. Az 123456789 számot a számjegyek sorrendjének megtartásával az alábbiak 
közül hány számra lehet széttagolni úgy, hogy ezek közül bármely kettő relatív 
prím legyen? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Egy konvex négyszög belsejében felvettünk néhány pontot. A felvett pontokat 
egymással és a négyszög csúcsaival úgy kötöttük össze szakaszokkal, hogy 
azoknak a négyszög belsejében nem lett metszéspontjuk, és a szakaszok a 
négyszöget háromszögekre és négyszögekre bontották. Előfordulhatott, hogy 
ekkor a felbontásban keletkezett háromszögek száma összesen 
(A) 7 (B) 8 (C) 2019 (D) 2020 (E) 2021 

9. Anna egy 1 cm oldalú négyzetet az alábbiak közül hány téglalapra darabolha-
tott, ha a feldaraboláskor keletkezett mindegyik téglalap kerülete 2 cm lett? 
(Darabolás után más, mint téglalap nem keletkezhetett!) 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

10. A 8 egység oldalú szabályos háromszöget az ábrán látható 
módon 1 egység oldalú háromszögekre osztottuk fel. Az 
alábbiakból hány darab 1 egység oldalú háromszöget szí-
nezhetünk pirosra úgy, hogy mind a 45 rácspont valamely 
pirosra színezett háromszög csúcsa legyen?  

(A) 13 (B) 15 (C) 17 (D) 19 (E) 21 

11. Tudjuk, hogy az A , BC , DEF , CGH , CBE , EKG  számsorban (egy egy-
jegyű, egy kétjegyű és négy háromjegyű) az azonos betűk azonos és a külön-
böző betűk különböző számjegyet jelölnek, és hogy ebben a számsorban bár-
mely két egymásmelletti szám közti különbség ugyanannyi, ha a jobb oldaliból 
vonjuk ki a bal oldalit. Mennyi lehet H vagy K értéke? 
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

12. Három munkás mindegyike 5 órányi túlmunkát vállalt, amelynek során vil-
lanykapcsolókat szereltek össze. A munkáért kapott 4700 Ft-on teljesítmé-
nyeik arányában osztoztak. Az első munkás 2000 Ft-ot kapott, a második átla-
gosan 4 perc alatt készített el egy kapcsolót, a harmadik 300 Ft-tal kevesebbet 
kapott, mint a második. Hány kapcsolót készített összesen ez a 3 munkás túl-
munkában? 
(A) 210-nél kevesebb (B) 220-nál kevesebb (C) 220-nál több 
(D) 230-nál kevesebb (E) 230-nál több   

13. A síkot öt egyenessel 16 részre osztottuk. Hány háromszög lehet az így kelet-
kezett részek között? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

 
 
 

A 14. feladat a következő oldalon található! 
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