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Az 1-5. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-

löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Ábel az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 számokat olyan sorrendben írta fel, hogy 

bármelyik két egymás után írt szám közt vagy 2 lett a különbség, vagy az 
egyik kétszerese lett a másiknak. Az alábbiakból melyik kerülhetett a sorban 
negyedik helyre? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8 (E) 10 

2. Két, egyenként egy mozdonyból és 80 egyforma kocsiból álló vonat találko-
zik egyetlen egyenes vágányon, egymással szemben haladva. A két vonatnak 
ki kell kerülnie egymást. Adott még egyetlen kitérő, amelynek segítségével a 
feladat megoldható, és amelyen éppen elfér 1 mozdony és x kocsi (de több 
már nem). Az alábbiak közül mennyi lehet x értéke? (Mozdony elejére és vé-
gére is lehet kocsit kapcsolni.) 

(A) 40 (B) 44 (C) 50 (D) 60 (E) 70 

3. Az itt látható kilenc kis háromszögből álló alakzat három-
szögeibe nullákat írtunk. Ezután egy-egy lépésben kiválasz-
tottunk két számot, amelyeket tartalmazó háromszögeknek 
van közös oldala, és mindkét számot 1-gyel növeltük. Ilyen 
lépésekkel eljutottunk egy olyan kitöltéshez, amikor a há-
romszögekben kilenc egymást követő 0-nál nagyobb szám állt. Mennyi lehet 
ezekben a háromszögekben a lehetséges legkisebb szám értéke? 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

4. Jani egy kör kerületére felírta az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 számokat valami-
lyen sorrendben, majd kiszámolta az összes lehetséges módon három szom-
szédos szám összegét. Az alábbiakból melyik számra igaz, hogy egy adott 
sorrend esetén az így kiszámolt tíz összeg közül lehet a legkisebb? 

(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 17 

5. Az ábrán látható úszógumin két csiga egy-egy zártvo-
nalú nyomot hagyott. A folytonos vonallal rajzolt 
egyik nyom a „külső egyenlítőn” megy körbe, míg a 
szaggatott vonallal rajzolt nyom háromszor keresztezi 
az előző nyomot. Összesen hány részre darabolja ez a 
két nyom az úszógumi felületét?  

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

 


	borito_05
	hatlap_05

