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„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
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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Megyei/körzeti forduló 3. osztály 2021. október 15. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
rögzítsétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Melyik számjegy található meg a 12 + 23 +58 + 67 + 34;  21 + 34 + 49 + 66 + 

+ 35;  17 + 62 + 33 + 58 + 36 műveletek eredményei közül a legnagyobban? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 5 (E) 6 

2. Az alábbiakból mennyi lehet három különböző kétjegyű szám számjegyeinek 
összege? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 54 

3. A futóversenyen hányadik helyen lesz Géza, közvetlenül azután, hogy meg-
előzi a második helyen lévőt? 
(A) első (B) második (C) harmadik (D) negyedik (E) ötödik 

4. Piroska egy piros, egy sárga és egy zöld vonalat rajzolt egy négyzet alakú 
papírra. Ha végig mindhárom vonal mentén elvágta ezt a papírt, hány darab 
papír lehetett ezeknek a vágásoknak az eredménye? 
(A) 2 (B) 4 (C) 7 (D) 8 (E) 10 

5. Az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 számok közül a 6-ot, a 7-et és 
a 8-at már beírtuk az ábrán látható nagy négyzet kis-
négyzeteibe. Írjátok be a többi számot egy-egy üres 
kis négyzetbe (mindegyikbe egyet) úgy, hogy a nagy 
négyzet minden oldalán a három szám összege 
egyenlő legyen! Mennyi lehet ez az összeg? (Minden 
kisnégyzetbe pontosan egy számnak kell szerepelnie.) 
(A) 11 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 16 

6. Ha holnapután szerda lesz, akkor hány nappal ezelőtt volt szintén szerda? 
(A) 4 (B) 5 (C) 13 (D) 19 (E) 20 

7. Egymás mellé sorba rendeztünk néhány almát, körtét, barackot és szilvát 
úgy, hogy mindegyik fajtájú gyümölcsnek van minden másik fajtájú gyü-
mölcsből közvetlen szomszédja. Hány gyümölcsöt tehettünk így egy sorba 
ebből a négy fajtából? 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 

8. A ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ = ∗∗  egyenlőségben írjatok minden csillag he-
lyére más-más számjegyet úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség (más jelet 
nem tehettek a sorba). Az alábbiak közül melyik számjegy szerepelhet így a 
jobboldalon keletkező kétjegyű számban? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

9. Robi hat kockából az ábrán látható testet építette. Legfeljebb hány 
különböző sorrendben veheti el egymás után a hat kockát, ha csak 
olyat vehet el, amelyiken nincs másik kocka?  
(A) 10 (B) 12 (C) 16-nál több (D) 18-nál több (E) 20-nál több 

10. Józsi hibás műveleti sorrendet alkalmazott a 63 – 56:7 + 1 műveletsor elvég-
zésekor, de más hibát nem vétett. Az alábbiak közül mit kaphatott így ered-
ményül? 
(A) 1 (B) 2 (C) 55 (D) 56 (E) 57 

11. Ha egy 1 m hosszú játékvonat percenként fél métert tesz meg, legkevesebb 
hány perc telik el addig, amíg egy 2 m hosszú alagúton áthalad? 
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10 (E) 12 

12. Valaha nagyapónak is 32 foga volt (az alsó és a felső sorában is 16-16 foga). 
Ma már kevesebb foga van a felső fogsorában, mint amennyi hiányzik neki 
az alsó fogsorából. Az alábbiakból összesen hány foga lehet ma nagyapónak? 
(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 18 

13. Kukutyinban 4 utca van, minden utcában 4 ház. Ha az utcák egyenesek, és 
minden ház valamelyik utcában van (lehet útkereszteződésben is), akkor 
hány ház lehet Kukutyinban? 
(A) 10 (B) 11 (C) 14 (D) 15 (E) 17 
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