
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
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günket, 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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Országos döntő 4. osztály 2014. november 22. 

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

1. Anna és Bori osztálytársak. Anna 2 km-re, Bori pedig 3 km-re lakik az isko-
lától. Mekkora lehet légvonalban a távolság Anna és Bori lakóhelye között? 
(A) 980 m (B) 1000 m (C) 2300 m (D) 5000 m (E) 5120 m 

2. Aranka helyesen összeadta az összes olyan kétjegyű számot, amely egy páros 
és egy páratlan számjegyből áll. Az alábbiak közül melyik számjegy találha-
tó meg az így kapott összegben? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

3. Sóváron a sóbánya öt kamrája között hat alagutat építettek 
ki az ábrán látható módon. Fekete Arnó az A kamrából sé-
tálni indult. Melyik kamrába érkezhetett a séta végén, ha 
útja során háromszor ment át alagúton? 
(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E 

4. Összesen hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számje-
gyek összege megegyezik a számjegyek szorzatával? 
(A) 0 (B) 1 (C) 8 (D) 12 (E) 16 

5. Négy ajándékozó közül a második kétszer annyit adott, mint az első; a har-
madik háromszor annyit, mint a második; a negyedik pedig négyszer annyit, 
mint a harmadik. Ők négyen együtt 132 ajándékot adtak. Az alábbiak közül 
hány ajándékot adhatott a négy ajándékozó valamelyike? 
(A) 6 (B) 24 (C) 32 (D) 64 (E) 96 

6. Három szürke és négy fehér színű, azonos méretű golyónk 
van. Ezek egy edénybe téve az ábrán látható módon helyez-
kednek el (az ábrán a három szürke golyó még nincs beszí-
nezve). Összesen hány különböző elhelyezés létezik? (Két el-
helyezés akkor különböző, ha forgatással nem hozható azonos 
helyzetbe.) 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

7. Aladárnak megtetszett a budai várról készült puzzle. Eldöntötte, hogy kirakja 
a képet, összeragasztja, és kiteszi szobájának falára. Egy perc alatt két dara-
bot illesztett egymáshoz (vagy két különálló darabot, vagy egy különálló da-
rabot a már összeillesztett részek valamelyikéhez, vagy két korábban össze-
illesztett részt egymáshoz). Végül 2 óra alatt állt össze a kép. Hány darabos 
lehetett ez a puzzle? 
(A) 60 (B) 61 (C) 120 (D) 121 (E) 240 

8. Összesen hány különböző módon rakhatunk ki hézagmentesen, átfedés nél-
kül egy 2×3-as téglalapot egy piros, egy fehér és egy zöld 1×2-es téglalap-
ból? (Két kirakás különböző, ha elforgatva sem hozhatók azonos helyzetbe.) 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 

9. Karcsit megkérték, hogy írja le az 5 többszörösei közül az összes olyan 
2014-nél kisebb pozitív egész számot, amelyben a számjegyek összege is 5. 
Hány ilyen számot írhatott le Karcsi, ha nem találta meg mindegyiket? 
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 16 

10. Sanyi helyesen megállapította, hogy hány olyan kétjegyű szám van, amelyet 
számjegyei összegével megszorozva 90-et kapunk. Összesen hány ilyen tu-
lajdonságú kétjegyű számot talált Sanyi? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

11. Egy téglalapnak berajzoltuk az átlóit, és összekötöttük 
az oldalfelező pontjait (lásd az ábrán). Összesen hány 
olyan háromszög látható ezen az ábrán, amelyiknek 
mindhárom oldala be van rajzolva az ábrára? 
(A) 16 (B) 32-nél kevesebb (C) 32 (D) 32-nél több (E) 44 

12. Miki három azonos méretű szabályos dobókockát (amelyeknek bármely két 
szemben lévő lapján összesen 7 pötty van) egymás mellé téve egy nagyobb 
testet épített úgy, hogy minden kocka pontosan, teljes lapjával kapcsolódott 
legalább egy másikhoz. Miki az érintkező lapokat összeragasztotta. Összesen 
hány pötty lehetett az így megépített test felületén? 
(A) 36 (B) 38 (C) 40 (D) 44 (E) 58 

13. Az alábbiak közül melyik számjegy található meg abban a háromjegyű szám-
ban, amelyben az egymást követő számjegyek különbsége 3 (mindig a na-
gyobb jegyből vonjuk ki a kisebbet), és a számot visszafelé leírva olyan szá-
mot kapunk, amely 78-cal nagyobb, mint az eredeti szám háromszorosa? 
(A) 1 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) 9 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Andi színes papírból két azonos méretű négyzetet vágott ki. Az 

egyiket két háromszögre bontotta. A három alakzatból különböző 
síkidomokat rakott össze úgy, hogy a négyzet és a háromszögek 
mindig pontosan egy teljes oldalukkal kapcsolódtak egymáshoz. 
Rajzoljátok le az összes lehetséges síkidomot, amit Andi kirakha-
tott a három alakzatból! (Két síkidom akkor különböző, ha ki-
vágva nem helyezhetők pontosan egymásra.) 
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