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Megyei/körzeti forduló 6. 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. Az alábbiakból mennyi lehet négy különböző háromjegyű szám számjegyei-

nek összege? 
(A) 4 (B) 7 (C) 10 (D) 102 (E) 105 

2. Hány négyzetcentiméter az ábrán látható kilenc négyzetből álló 
alakzat területe, ha kerülete 32 cm? 
(A) 24 (B) 28 (C) 32 (D) 36 (E) 48 

3. „Ha gyermekeim életkorát természetes számokban számítom és összeszor-
zom, akkor 24-et, ha pedig összeadom, akkor olyan számot kapok, amelyik 
pontosan két különböző számmal osztható maradék nélkül.” - mondta egy 
háromgyermekes anya. Hány éves lehet ekkor ennek az anyának valamelyik 
gyermeke?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

4. Az „Ő + ÉN + ÉN + ÉN + ÉN + ÉN + ÉN + ÉN = MI” rejtvényben azonos 
betűk azonos és különböző betűk különböző számjegyeket jelölnek. Az aláb-
biak közül melyik számjegyet jelentheti az I betű? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 6 

5. Sári elfelejtette kerékpárja zárjának kétjegyű számból álló kódját (00 nem 
lehet). Annyit megjegyzett, hogy ha a számjegyek összegét hozzáadja a 
számjegyek szorzatához, akkor magát a kódot kapja. Ha ez igaz, akkor hány 
próbálkozásra tudja így biztosan kioldani kerékpárja zárját? 
(A) 2 (B) 9 (C) 10 (D) 18 (E) 90 

6. Egy kocka lapjait 1-től 6-ig számozták, de nem feltétlenül úgy, hogy szabá-
lyos dobókocka legyen (a szemközti lapokon lévő számok összege nem fel-
tétlenül 7). Egyik alkalommal miután feldobták, a négy oldalsó szám összege 
12, míg egy másik alkalommal a négy oldalsó szám összege 15 volt. Hányas 
szám szerepelhet ezen a kockán a 3-assal szemközt? 
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

7. Egy kör kerületére néhány 1-es és 2-es számjegyet írtunk úgy, hogy belőlük 
bármely olyan 4-jegyű szám kiolvasható, melynek jegyei között csak 1-es és 
2-es lehet. Egy 4-jegyű szám kiolvasható a körön, ha valamely négy egymás 
mellett álló számot az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes 
irányban olvasva azt a 4-jegyű számot kapjuk. Az alábbiakból hány számje-
gyet írhattunk a körre? 
(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15 

8. Amikor a király alszik, minden, amit igaznak hisz, hamis. Más szóval, min-
den, amit a király alvás közben hisz, az hamis. Amit viszont ébren hisz, az 
mind igaz. Tegnap a király egy időpillanatban azt gondolta, hogy ő is, és a 
királynő is alszik. Melyik állítás igaz ekkor az alábbiak közül? 
(A) A király ébren volt. (B) A király aludt. 
(C) A királynő ébren volt. (D) A királynő aludt. 
(E) Vagy mindketten ébren voltak, vagy mindketten aludtak. 

9. Egy számot nevezzünk szorzósnak, ha valamelyik számjegye a többi szám-
jegy szorzata. Ilyen például a 122 vagy a 224. Összesen hány háromjegyű 
szorzós szám van? 
(A) 48 (B) 49 (C) 52 (D) 60 (E) 61 

10. Az 1, 2, 3, 4, 5 számokat egymás után írtuk olyan sorrendben, hogy a máso-
dikkal kezdve mindegyik számnak többszöröse az előttük (balra) állók ösz-
szege. Melyik szám lehet így közvetlenül a 2-es előtt (a 2-estől balra)? 
(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5   
(E) Nem lehet a számokat a feltételek szerint felírni. 

11. Éva gyűjti a színes golyókat, melyekből eddig hatféle színt gyűjtött, és mind 
a hat színből van már legalább 10 golyója. Legkevesebb hány golyót rakhat 
sorba egymás után úgy, hogy bármely két különböző színből legyen két 
egymás mellett álló golyó? 
(A) 15 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) 36 

12. Az itt látható kilenc kis háromszögből álló alakzat három-
szögeibe nullákat írtunk. Ezután egy-egy lépésben kiválasz-
tottunk két számot, amelyeket tartalmazó háromszögeknek 
van közös oldala, és mindkét számot 1-gyel növeltük. Ilyen 
lépésekkel eljutottunk egy olyan kitöltéshez, amikor a há-
romszögekben kilenc egymást követő szám állt. Az alábbiakból mennyi lehet 
ezekben a háromszögekben a legkisebb szám értéke?  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 5 

13. Egy papírlapból ki van vágva egy 5×5 cm-es, 
négyzet alakú lyuk (egy 5 cm oldalú négyzet). Az 
alábbiak közül hány centiméter átmérőjű (elhanya-
golható vastagságú) merev fakorong fér át ezen a 
lyukon? (A papírlapot lehet hajlítani vagy hajtogat-
ni, de nem szabad nyújtani vagy tépni.)  
(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 11 (E) 12 
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