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Megyei/körzeti forduló 5. osztály 2014. október 17. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 

jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Mely számok számjegyeinek összege legalább 9 az alábbiak közül? 

(A) 2014 (B) 2016 (C) 2018 (D) 2019 (E) 2020 

2. Az alábbiak közül melyik alakzat darabolható fel a rácsvonalak mentén egy-

forma alakú és nagyságú részekre úgy, hogy mindegyik részben pontosan 

egy szürke négyzet legyen? 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

3. A megadott nyolc rácspont közül kössetek össze hármat úgy, 

hogy az így kapott háromszögnek legyen két egyenlő hosszú ol-

dala! Összesen hány ilyen háromszög rajzolható ezen az ábrán? 

(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 20 (E) 24 

4. Az alábbiak közül pontosan hány szál gyufával keríthető körül egy 1 m2 terü-

letű téglalap, ha minden gyufaszál 5 cm hosszú? (A gyufaszálak nem helyez-

hetők egymásra, nem törhetők el, és mindegyiket fel kell használni.) 

(A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 100 (E) 170 

5. Az alábbiak közül hány azonos alakú és nagyságú részre bont-

ható az a hatszög, amelynek oldalai az ábrán látható módon 

1 cm és 2 cm hosszúak? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

6. A 0 2 58  egyenlőtlenségben a  és a  helyére is csak pozitív 

páros számot írhattok. Összesen hány különböző pozitív páros szám írható a 

 helyére úgy, hogy teljesüljön az egyenlőtlenség? 

(A) 26 (B) 27 (C) 28 (D) 52 (E) 54 

7. Egy rúd kolbász csomagolóanyagára keresztben (körkörösen) piros, sárga és 

zöld köröket rajzoltak. Ha a piros körök mentén daraboljuk fel a kolbászt, 

akkor 5 részt kapunk, ha a sárga körök mentén, akkor 12 részt, és ha a zöld 

körök mentén, akkor 9 részt. Összesen hány darab kolbászrészt kapunk, ha 

egyszerre mindhárom fajta körök mentén feldaraboljuk ezt a kolbászt? 

(A) 23 (B) 24 (C) 25 (D) 26 (E) 27 

8. Hét ember találkozott. Akik közülük még nem ismerték egymást, kézfogással 

bemutatkoztak. Ekkor előfordulhatott, hogy mind a hét ember pontosan 

(A) 1-szer nyújtott kezet. (B) 2-szer nyújtott kezet. (C) 3-szor nyújtott kezet. 

(D) 4-szer nyújtott kezet. (E) 5-ször nyújtott kezet.   

9. „Korai ezt még meglátnotok!” – mondta a Vasorrú bába 18 tanítványának, és 

rájuk parancsolt: „Csukjátok be a szemeteket!” Erre becsukta a jobb szemét 

az összes fiú és a lányok 1/3-a, illetve becsukta a bal szemét az összes lány és 

a fiúk 1/3-a. Összesen hány tanítvány látta meg mégis azt, amit korai volt 

még meglátniuk? 

(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 18 (E) Az előzőek egyike sem. 

10. A gyerekek mindegyike 5-tel kevesebb cukorkát evett, mint a többi gyerek 

együttvéve. Hány cukorkát ehettek összesen, ha egy szemet sem törtek szét? 

(A) 6 (B) 7 (C) 10 (D) 11 (E) 15 

11. Tuspában csak manók és szipirtyók laknak. A manók hazudnak, amikor a 

saját aranyukról beszélnek, minden más esetben pedig igazat mondanak. A 

szipirtyók hazudnak, amikor a manókról beszélnek, de minden más esetben 

igazat mondanak. Piff és Puff tuspai lakosok, és egyszer a következőt mond-

ták: Piff: „Az összes aranyamat a törpéktől loptam.” Puff: „Hazudsz!” Manó-

e vagy szipirtyó Piff, illetve Puff? 

(A) Piff manó (B) Piff szipirtyó (C) Puff manó 

(D) Puff szipirtyó (E) Ezekből az adatokból nem állapítható meg. 

12. Hány egyenes szakasz megrajzolásával érhető el az, hogy az ábrán 

látható 9 pont mindegyikén áthaladjunk egy ceruzával, ha a rajzolás 

közben nem emelhetjük fel a ceruzát? 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

13. A sárkány, hogy mentse az életét, megmutatta Jánosnak az aranyrudakat 

tartalmazó ládáját, és azt mondta: „Tegyél a zsákodba legalább egy aranyru-

dat. Azután én visszateszek a zsákodból a ládámba legalább egy rudat, de 

más darabszámút, mint ahányat te elvettél. Így fogjuk egymás után rakos-

gatni a rudakat: te a ládámból a zsákodba, én a zsákodból a ládámba, de min-

den egyes alkalommal az összes korábbi áttevéstől különböző darabszámút. 

Amikor ennek a szabálynak a betartásával már nem lehet folytatni az átte-

vést, elviheted, ami éppen akkor lesz a zsákodban.” Legtöbb hány aranyrúd-

dal távozhatott János, ha a ládában eredetileg 9 aranyrúd volt, és a sárkány 

mindent megtett azért, hogy a lehető legkevesebb aranyrúd legyen Jánosé? 

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 

14. Pálcikákból kiraktuk a  egyenlőséget. Helyezzetek át 

  a) egy b) kettő c) három d) négy 

 pálcikát máshová úgy, hogy igaz egyenlőséget kapjatok! (Mindegyik esetben 

elegendő egy megoldást leírnotok.) A pálcikák egymásra nem helyezhetők, 

két pálcika egymás között nem cserélhet helyet, és az összeset fel kell hasz-

nálni minden esetben! 


