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Megyei/körzeti forduló 4. osztály 2022. október 14. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
rögzítsétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Összesen hány olyan kétjegyű szám van, amelyben az egyik számjegy kettő-

vel nagyobb a másiknál? 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 14 (E) 15 

2. Teri felírt néhány számot, amelyek szorzata és összege is 16. Hány számot 
írhatott fel így összesen? 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 

3. Írjatok be öt egymást követő számjegyet valamilyen sorrendben az alábbi 
négyzetekbe (mindegyikbe mást) úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség! Az 
alábbiakból melyik lehet valamelyik helyes megoldásnál az így beírásra ke-
rülő legkisebb számjegy? 

+ = + +      
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

4. Töltsétek ki az üresen álló fehér mezőket úgy, hogy ha az ol-
dalszomszédos mezőket balról jobbra vagy fentről lefelé ösz-
szeolvassuk, akkor megkapunk a lenti öt válaszlehetőség közül 
négyet. Melyik számmal fordulhat elő, hogy így kimaradhat a 
táblázatból?  
(A) 23 (B) 24 (C) 25 (D) 32 (E) 43 

5. Az itt látható 2×2×4-es, azonos méretű kockákból készült épít-
mény olyan részekből áll, amelyek 4-4 azonos színű kockát tar-
talmaznak. Ebből a nézetből pontosan mennyi lehet az egyes 
színekből nem látható kockák száma? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

6. Egy 3×3-as táblázat néhány mezőjét befestettem pirosra, és most 
teljesül az, hogy a táblázat összes 2×2-es részében páros számú pi-
ros mező van. Pontosan hány mezőt festhettem így pirosra? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

7. Néhány egymást követő számot összeadtam, és az eredmény utolsó számje-
gye 2 lett. Hány számot adhattam össze az alábbiakból? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Anna és Ági gyertyája azonos méretű, Ági 
és Janka gyertyája azonos színű, míg Jan-
ka és Panna gyertyája különböző méretű, 
továbbá Panna és Anna gyertyája külön-
böző színű (lásd az ábrát, ahol kétféle a 
gyertyák magassága). Hányas számú gyertya maradhatott meg Borinak? 
(A) 1-es (B) 2-es (C) 3-as (D) 4-es (E) 5-ös 

9. Az itt látható négyszög tíz négyzetre van feldara-
bolva, közülük kettőnek cm-ben megadtuk az ol-
dalhosszát (amelyekbe bele van írva). Hány cm le-
het a többi négyzet közül valamelyiknek az oldal-
hossza? (Vigyázat, a rajz nem méretarányos!) 
(A) 19 (B) 21 (C) 23 (D) 25 (E) 27 

10. Egy papírlapot 4 részre daraboltam, majd a négy részt 4 külön-
böző színű festékbe mártottam. Ezután újra összeillesztettem az 
eredeti helyzetbe a 4 darabot. Hány olyan pont lehet ekkor az új-
ra összeállt lapon, ahol három különböző színű rész találkozik? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

11. Egy mozi utolsó sorában 14 szék van. Hány olyan szék lehet ebben a sorban, 
amelyen ül néző, ha minden szék mellett van üres szék? (Egy széken legfel-
jebb egy néző ülhet.) 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

12. Ha az ábrán látható hálót összehajtogatjuk kockává és mind-
egyik csúcsnál kiszámoljuk a csúcsot tartalmazó három lapon 
lévő szám összegét, akkor az alábbiakból mennyit kaphatunk 
eredményül? 
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14 

13. Peti egy olyan szobában tartózkodik, amelynek egymás mellett 6 ajtaja van 
és közülük egy nincs kulcsra zárva (Peti nem tudja melyik). Egy kísérlet azt 
jelenti, hogy Peti 3 ajtót ellenőriz, hogy azok közül nyitva van-e valamelyik, 
és ha igen, akkor azon kimegy a szobából. Azonban, ha nem jut ki, akkor 
Karcsi minden kísérlet után kívülről bezárja azt az ajtót, ami éppen nyitva 
volt és kinyitja annak egyik szomszédos ajtaját, anélkül, hogy Peti ezt érzé-
kelné. Az alábbiakból hány kísérlettel juthat ki biztosan Peti a szobából? 
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

2

1 2 3 4 5

17

11

4

21 3

5

6


	borito_04
	hatlap_04

