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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. Egy pozitív számról azt mondjuk, hogy rejtélyes, ha háromjegyű, és a száza-
sok helyén álló számjegynek a tízesek helyén álló számjeggyel való osztási 
maradéka 1. Összesen hány háromjegyű rejtélyes szám létezik? 
(A) 20 (B) 180 (C) 180-nál több (D) 190 (E) 200 

2. Ha 213a b c+ + = , akkor mennyi 2013 a b c− − −  értéke? 
(A) a-tól függ (B) 1800 (C) 1900 (D) 2226 (E) nem állapítható meg 

3. Összesen hány lapja van annak a könyvnek, amelyikben a középső két olda-
lon található oldalszámok összege 89? (Az oldalakat az elsőtől az utolsóig, 1-
től kezdve, egyesével számozták.) 
(A) 44 (B) 45 (C) 88 (D) 89 (E) 178 

4. A kerítés mellett egy sorban termést hozott 12 tő paprika. Bármely két egy-
más melletti tőn a paprikák száma közti különbség 1. Az alábbiak közül ösz-
szesen hány paprika teremhetett a 12 tőn? 
(A) 33 (B) 55 (C) 61 (D) 77 (E) az előzőek egyike sem 

5. Ákos leírta egy papírra az összes olyan 2000 és 3000 közötti számot, amely 
az 1-től 10-ig terjedő egészek mindegyikével maradék nélkül osztható. Me-
lyik számjegyet nem írta le Ákos eközben erre a papírra? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 5 

6. Egy különleges kártyacsomag 12 piros és 12 fekete lapból áll. Megkeverjük 
ezt a csomagot, és Andinak is, Borinak is 12-t osztunk belőle. Melyik állítás 
lesz biztosan igaz a hozzájuk kerülő kártyákra vonatkozóan? 
(A) Mindketten ugyanannyi piros kártyát kaptak. 
(B) Ha mindkettőjüknél ugyanannyi fekete kártya van, akkor pirosból is egy-

forma mennyiséget kaptak. 
(C) Amennyi fekete kártya van Andinál, annyi piros van Borinál. 
(D) Amennyi piros kártya van Andinál, annyi fekete van Borinál. 
(E) Az előző állítások egyikéről sem dönthető el, hogy igaz-e vagy sem. 

7. A sakktáblán a vezér (királynő) vízszintesen, függőlegesen és átlós irányban 
is tud ütni. Szeretnénk n vezért egy n×n-es sakktáblára helyezni úgy, hogy 
egyik vezér se üsse a másikat. Az alábbiak közül melyik n esetén lehet ezt 
megtenni? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Egy háromjegyű számról azt mondjuk, hogy a NYOLCAS Királyságba tarto-
zik, ha van két olyan számjegye, amelyek különbsége 8. Összesen hány há-
romjegyű szám tartozik a NYOLCAS Királyságba? 
(A) 32 (B) 42 (C) 77 (D) 87 (E) 89 

9. Egy könyv oldalait 1-től kezdve, az elsőtől az utolsó oldaláig haladva, egye-
sével beszámozták. Az alábbiak közül pontosan hány számjegyet használ-
hattak fel ehhez? 
(A) 33 (B) 192 (C) 2012 (D) 2013 (E) 2014 

10. Az ábrán látható, öt egybevágó négyzetből összerakott keresztnél 
az A és B pontok távolsága 10 cm. Összesen hány cm2 területet fed 
le a kereszt? 
(A) 10 (B) 40-nél több (C) 48-nál kevesebb (D) 50 (E) 100 

11. Három nő találkozott az utcán: Fekete asszony, Fehér asszony és Piros asz-
szony. – Észrevettétek-e – kérdezte Fekete asszony –, hogy fekete, fehér, il-
letve piros kalapot viselünk, de egyikünk sem a nevének megfelelőt? – 
Tényleg igaz! – felelte a fehér kalapos. Melyiküknek milyen színű lehetett a 
kalapja, ha mindkét megszólaló igazat mondott? 
(A) Piros asszonynak fekete (B) Fehér asszonynak piros 
(C) Fekete asszonynak piros (D) Piros asszonynak fehér 
(E) Fehér asszonynak fekete   

12. Egy táblára 12 piros, 13 sárga és 14 zöld körlap volt felrajzolva. Pisti azt 
játszotta, hogy találomra kiválasztott két különböző színű körlapot, letörölte 
őket, és a helyükre a harmadik színű körlapból rajzolt egyet. Megpróbálta ezt 
többször úgy megismételni, hogy végül csak egyetlen körlap maradjon a 
táblán. Milyen színű lehet ez az utolsó körlap? 
(A) piros (B) sárga (C) zöld 
(D) a három közül bármelyik (E) nem maradhat egyetlen körlap 

13. Karcsi felírta az 1000-et néhány szomszédos pozitív egész szám összegeként. 
Az alábbiak közül melyik fordulhatott elő az összeg tagjai között? 
(A) 51 (B) 53 (C) 57 (D) 71 (E) 199 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Az alábbi három igaz egyenlőségben szereplő 10 betű 10 különböző számje-

gyet jelöl. DO + RE = MI 
  FA + SI = LA 
  RE + SI + LA = SOL 
 Állapítsátok meg és írjátok le, hogy melyik betű melyik számjegyet jelölheti! 

Keressétek meg az összes megoldást! 
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