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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 háromjegyű számnak letöröltük a százas helyiértéken álló jegyét, majd 
az így keletkező kétjegyű számot megszoroztuk 7-tel, és ekkor visszakaptuk 
az eredeti számot. Összesen hány ilyen háromjegyű természetes szám van? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

2. Az n egész szám négyzetköbös, ha léteznek olyan x és y egész számok, ame-

lyekre 
2

3
xn
y

  teljesül. Az alábbi számok közül melyik négyzetköbös? 

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 12 (E) 14 
3. Adottak az a, b, c és d számok úgy, hogy közülük a a legnagyobb, továbbá a, 

b, c, d, a c , a d , b c  és b d  értéke nyolc különböző egyjegyű pozi-
tív egész. Mennyi lehet a értéke? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) nincsenek ilyen számok

4. A síkon felvettünk néhány pontot, amelyek közül semelyik három nincs egy 
egyenesen. A pontok közül bárhogyan választunk hármat, a három pont egy 
tompaszögű háromszög három csúcsát alkotja. Hány pontot vehettünk fel? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

5. Kiválasztottunk néhány különböző prímszámot úgy, hogy azok átlaga 27. Az 
alábbiakból melyik lehet a kiválasztott prímek közül a legnagyobb? 
(A) 37 (B) 89 (C) 109 (D) 139 (E) 149 

6. Egy sötét szobában egy kockát az egyik csúcsánál egy hosszú zsineghez 
kötünk, a zsineg másik végét pedig egy mennyezeti villanyégőhöz kötjük. A 
kockát szabadon hagyjuk lógni. Milyen alakú árnyékot vet a kocka nyugalmi 
állapotban egy alatta lévő vízszintes asztallapra, ha felkapcsoljuk ezt az égőt? 
(A) háromszög (B) szabályos háromszög (C) négyszög 
(D) négyzet (E) hatszög 

7. Legyen 0S  egy véges hosszúságú számsorozat. Az 0S  sorozat segítségével 
úgy kapjuk meg az 1S  sorozatot, hogy 0S  minden tagjának helyére azt a 
számot írjuk, amely megmutatja, hogy ez a tag hányszor szerepelt 0S -ban. 
Ha például  0 1, 2, 3, 2, 1S  , akkor  1 2, 2, 1, 2, 2S  . Az 0S  számsorozat 
tetszőleges lehet. Az alábbi sorozatok közül melyik kapható meg 1S -ként? 
(A)  1, 2, 3, 3, 2, 1  (B)  2, 2, 2, 2, 2, 2  (C)  1, 2, 1, 2, 1, 2  
(D)  1, 3, 1, 3, 1, 3  (E)  2, 3, 2, 3, 2, 3  

8. Összesen hány egyenes megrajzolásával érhető el egy síkban az, hogy az 
egyenesek metszéspontjainak száma pontosan 8 legyen, ha egy metszéspon-
ton legfeljebb két egyenes mehet át? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

9. Zsolt érdekesnek nevezi a csupa különböző számjegyből álló tízjegyű szá-
mok közül azokat, amelyekben a lehető legtöbb számjegyre igaz, hogy az 
egyenlő a két vele szomszédos (tőle balra és jobbra elhelyezkedő) számjegy 
összegével. Az alábbiakból hány különböző érdekes számot írhatott le Zsolt? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

10. Van olyan térbeli… (azaz nem minden oldalával egyazon síkban lévő) 
(A) négyszög, amelynek minden oldala és minden szöge egyenlő. 
(B) ötszög, amelynek minden oldala egyenlő és pontosan 4 derékszöge van. 
(C) ötszög, amelynek négy oldala egyenlő és minden szöge derékszög. 
(D) hatszög, amelynek minden oldala egyenlő és minden szöge derékszög. 
(E) nyolcszög, amelynek minden oldala egyenlő és minden szöge derékszög. 

11. Az ABC háromszögben az A csúcsnál 60°-os, a B csúcsnál 100°-os belső 
szög található. Az alábbiak közül összesen hány egyenlő szárú háromszögre 
darabolható az ABC háromszög? (A darabolás után egyenlő szárú három-
szögtől különböző darab nem keletkezhet!) 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

12. Adott egy szabályos hatszög. Hány pont kijelölésével érhető el az, hogy az 
összes olyan háromszög belsejében, amelynek mindhárom csúcsa a hatszög 
csúcsai közül való, legalább egy kijelölt pont legyen? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

13. Nyolc valós szám összege 4
3

, és közülük bármely hétnek az összege pozitív. 

Mi az a legkisebb egész érték, amit nyolc ilyen szám valamelyike felvehet? 
(A) –9 (B) –7 (C) –5 (D) –3 (E) –1 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. a) Írjatok a jobb oldali ábra szerint elhelyezkedő öt kör mind-

egyikébe egy-egy nullától különböző számjegyet úgy, hogy a két 
felső körbe írt számjegy összegének hétszerese az alattuk lévő 
három számjegy összege legyen, valamint a két bal oldali körbe 
írt számjegy összegének ötszöröse a tőlük jobbra lévő három 
számjegy összege legyen! (Elegendő egy megoldást adnotok.) 

 b) Daraboljátok fel a jobb oldali hatszöget a rácsvonalak mentén 
négy egybevágó részre! (Elegendő egy megoldást adnotok.) 
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