„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló 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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Az 1-5. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.

Robinak 8 kulcsa van felfűzve egy karikára. A kulcsok ránézésre megkülönböztethetetlenek és a két oldaluk is egyforma. Robi, hogy meg tudja a kulcsokat különböztetni, mindegyikre egy-egy színes sapkát húz. Az alábbiakból hány színnel tudja ezt megoldani?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

2.

A digitális órákon a számjegyek rövid pálcika-lámpákból állnak, ahogy az
alább látható:
Az órák fogyasztását az határozza meg, hogy mennyi kis pálcika-lámpát kell
ki-be kapcsolni, ahogy változik az idő. Például 3-ról 4-re váltásnál két pálcika-lámpát kell ki- és egyet bekapcsolni, ami három kapcsolást jelent. Egy teljes 0, 1, 2, …, 9, 0 ciklus alatt ez összesen harminc kapcsolás. Ha ugyanezeket a digitális jeleket más sorrendben használnánk a 0-tól 9-ig terjedő számok megjelenítésére, akkor kevesebb kapcsolás is elég lenne. Egy megfelelő
sorrend esetén mennyi lehet az alábbiak közül a kapcsolások egy teljes ciklusra vonatkozó száma?
(A) 14
(B) 15
(C) 16
(D) 18
(E) 20

3.

Egy 10 m hosszú, téglalap alakú tanterem mennyezetén két olyan lámpát
helyeztünk el, amelyek kúp alakú, 90°-os nyílásszögű fénynyalábot bocsátanak ki. Az egyik lámpa a mennyezet közepén található, és a padlón egy 6 m
átmérőjű kört világít meg. A másik lámpa búráját elfordították úgy, hogy az
általa megvilágított részen a terem hosszanti irányában elfér egy 10 m-es
szakasz, de a két szemközti falra már nem esik fény (a másik két szemközti
falra esik fény). Hány méter messze lehet a két lámpa egymástól?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

4.

Az n szám reprezentálható, ha léteznek olyan pozitív a, b, c páronként rela a  b  b  c  c  a 
tív prím egészek, amelyekre n 
. Az alábbi számok
abc
közül melyik reprezentálható?
(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 12

5.

2×1-es dominókból tornyot építünk a következő módon. Először elrendezünk
55 dominót úgy, hogy egy 10×11-es téglalapot fedjenek le; ez lesz a torony
első szintje. Erre azután további, 55 dominót tartalmazó szinteket építünk,
ügyelve arra, hogy minden egyes szint pontosan illeszkedjék az előzőre. Az
így kapott építményt akkor nevezzük stabilnak, ha a 10×11-es téglalap minden rácsponttól különböző, belső pontja felett van legalább egy dominónak
belső pontja. Az alábbiakból hány szintű lehet egy ilyen stabil torony?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

