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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 20 oldalú sokszög minden oldala 1 cm hosszú, és bármelyik két szom-
szédos oldala merőleges egymásra. Hány cm2 lehet a sokszög területe? 
(A) 7 (B) 9 (C) 11 (D) 13 (E) 15 

2. Az alábbiak közül hány egész szám adható meg úgy, hogy semelyik három 
megadott szám összege ne legyen osztható 3-mal? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

3. Adott két különböző egész szám, a és b. Mindkettőre igaz, hogy a négyzete 
1-gyel nagyobb a másik számnál. Mennyi lehet a b  értéke? 
(A) –2 (B) –1 (C) 1 (D) 2 (E) nincs ilyen a és b 

4. Van 8 állításunk: 1. „A 2. állítás hamis.” 2. „A 3. állítás hamis.” 3. „A 4. 
állítás hamis.” 4. „Az 5. állítás hamis.” 5. „A 6. állítás hamis.” 6. „A 7. állítás 
hamis.” 7. „A 8. állítás hamis.” 8. „Az 1. állítás hamis.” Mennyi a legtöbb ál-
lítás, amely egyszerre igaz lehet a felsoroltak közül? 
(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

5. Egy dobozban piros és zöld golyók vannak. Ha 1 piros golyót kivennénk a 
dobozból, a dobozban maradt golyók hetede lenne piros, ha viszont 5 zöldet 
vennénk ki ebből a dobozból, akkor a dobozban maradó golyók hatoda lenne 
piros. Az alábbiak közül összesen hány piros golyó van ebben a dobozban? 
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 60 (E) 77 

6. Egy deltoid két szögének nagysága 110° és 44°. Hány fokos lehet e deltoid 
másik két szöge közül valamelyik? 
(A) 62 (B) 84 (C) 96 (D) 103 (E) 162 

7. 13 gyerek leült egy kerek asztalhoz. Elhatározták, hogy a fiúk egymásnak 
igazat mondanak, de a lányoknak hazudnak; a lányok is egymásnak igazat 
mondanak, de a fiúknak hazudnak, és ezt be is tartották. Egyikük ezt mondta 
a jobb oldali szomszédjának az asztalnál ülőkről: „Többségben vannak a fi-
úk.” Ő a saját jobb oldali szomszédjának: „Többségben vannak a lányok.” Ő 
a jobb szomszédjának: „Többségben vannak a fiúk.” Ő is a jobb szomszédjá-
nak: „Többségben vannak a lányok.”, és így tovább, végül az utolsó azt 
mondta az elsőnek: „Többségben vannak a fiúk.” (Minden állítás a 13 fős 
társaság egészére vonatkozott.) Összesen hány fiú ülhetett ennél az asztalnál? 
(A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9 (E) 12 

8. Összesen hány olyan pozitív szám létezik, amelyiket akár 10-zel, akár 15-tel 
szorozzuk, eredményül prímszámot kapunk? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 3-nál több

9. Egy kör kerületére Gergő 16 különböző pozitív egész számot írt, és közülük 
megjelölte azokat, amelyek egyenlők a két szomszédjuk összegével. Össze-
sen hány számot jelölhetett meg Gergő az alábbiak közül? 
(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 10 (E) 11 

10. Egy menet halad A-ból B városba 5 km/h sebességgel. Minden félórában 
hírnököt küldenek B-be, akik 20 km/h sebességgel haladnak. Mennyi idő te-
lik el két közvetlen egymást követő hírnök B városba való érkezése között? 
(A) 20 percnél kevesebb (B) 1/3 óra (C) 22 percnél több 
(D) 3/8 óra (E) 24 percnél több   

11. Nagymama 3 epres (E), 3 szilvás (Sz) és 1 barackos (B), 
külsőre teljesen egyforma buktát rakott egy tányérra kör-
ben (egy szabályos hétszög csúcsaiba), hogy megmelegítse 
a mikrohullámú sütőben. Marika kedvence a barackos. Ő is 
látta, hogy az itt jobbra látható sorrendben került a 7 bukta 
a tányérra, de miután kivették a sütőből, a tányér az eredeti 
állapotához képest ismeretlen szöggel elfordult, egyébként a sorrend rajta 
ugyanaz maradt. Hány bukta megkóstolása után tudja biztosan megmondani 
Marika, hogy melyik a barackos a bukták közül? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

12. Az 4EH OJ   és 4AJ OH   igaz egyenlőségekben az azonos betűk azo-
nos, a különböző betűk különböző számjegyet jelölnek. Mennyi lehet ekkor 
az EH OH AJ OJ    összeg értéke? 
(A) 100 (B) 120 (C) 125 (D) 150 (E) 200 

13. Csaló és Csenő 20 darab hamis bankjegyet készített, és elkezdték mindegyi-
ken a hat üres négyzetbe beírni a bankjegy sorszámát. Csenő diktálta az „1” 
és „2” számokat (mivel csak ezeket ismerte), és Csaló döntötte el, hogy a 
még üresen lévő négyzetek közül az éppen diktált számot melyik bankjegyre 
és annak melyik még üres négyzetébe írja (ezt Csenő látja). Amikor elkészül-
tek, Csenő csak olyan bankjegyeket vehetett el a 20 közül, amelyek között 
nem volt két azonos sorszámú, a többi Csalóé lett. Mennyi a legtöbb bank-
jegy, amelyet Csenő megszerezhetett, ha mindketten mindent megtettek 
azért, hogy a lehető legtöbb bankjegyet kapják? 
(A) 1 (B) 2 (C) 10 (D) 19 (E) 20 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Két úszó egyszerre indul el a 75 m hosszú medencének ugyanazon oldaláról 

1,3 m/s, illetve 1 m/s sebességgel. A túlsó oldalt elérve visszafordulnak. Mi-
kor éri utol először a gyorsabbik úszó a másikat (azonos irányban úszva), és 
milyen távolságra a kiindulási ponttól? 
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