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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöld! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
 
1. Egy baba hason fekszik. Először jobbra forog 270°-ot, majd balra 540°-ot. 

Milyen helyzetben fekszik ezek után a baba? 
(A) hason (B) háton (C) a jobb oldalán 
(D) a bal oldalán (E) nem állapítható meg 

 
2. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 

(A) Minden szám nagyobb az ellentettjénél. 
(B) Van olyan kétjegyű szám, amelynek páratlan számú osztója van. 
(C) Ha egy természetes szám nem prímszám, akkor összetett szám. 
(D) Van olyan alakzat, amelynek több mint 8 szimmetriatengelye van. 
(E) Ha egy rombusz téglalap, nem biztos, hogy négyzet. 

 

3. Hány olyan a szám létezik, amelyre a2 < – a? (Megjegyzés: 2a a a= ⋅ .) 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) végtelen sok

 
4. Melyik kockahálót kapnánk, ha felvágnánk a kockát a vasta-

gon jelölt élek mentén? 
 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E) 

 
5. A derékszögű koordináta-rendszerben adott egy 16 egység területű ABCD 

téglalap, amelynek minden csúcsa rácspont. Mely számpár tartozhat a tégla-
lap csúcspontjaihoz, ha az a koordináta-tengelyek mindegyikére nézve szim-
metrikus? 
(A) (–4;–2) (B) (1;4) (C) (–2;–2) (D) (–4;1) (E) (2;–2) 

 
6. Egy hintó első kerekének kerülete 250 cm, a hátsóé 3 m. Hány méter távol-

ságon tesz meg az első kerék 100 fordulattal többet, mint a hátsó? 
(A) 500 (B) 1000 (C) 1500 (D) 2000 (E) 2500 

 
7. Hány háromszög látható az ábrán? 
 

(A) 25 (B) 42 (C) 45 
(D) 48 (E) 55  

 
 

8. Öt üdítősüvegről levettük az öt különböző színű kupakot. Tíz gyerek min-
degyike valamilyen sorrendben visszahelyezte azokat. Mindenkinek volt 
legalább egy találata. Pontosan 1 találata 3, pontosan 2 találata 2, pontosan 3 
találata 2 gyereknek volt. Hány gyereknek lehetett pontosan 4 találata? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 
(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni. 

 

9. Egy hosszú, vékony vízszintes pálcán egy bolha ugrál. Minden ugrása vélet-
lenszerűen jobbra vagy balra történik. Ugrásai 10 cm hosszúak. Hányféle 
módon juthat el 10 ugrással a kiindulási ponttól jobbra 60 cm távolságra? 
(A) 20 (B) 30 (C) 45 (D) 50 (E) 100 

 

10. Nekeresdországban betiltották az 1-es számjegy használatát. Náluk számo-
láskor kihagynak minden olyan számot, amelyben az 1-es szerepel. Így kö-
vetkeznek egymás után a számok: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, …, 30, 32, …, 
98, 99, 200, 202… Melyik a 2004-edik pozitív egész szám a számsorukban? 
(A) 3111 (B) 3555 (C) 3666 (D) 3777 (E) 3888 

 

11. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek vagy 
csökkenve, vagy növekedve követik egymást? 
(A) 126 (B) 210 (C) 252 (D) 378 (E) 504 

 

12. Hakapeszi és Taki Maki majmok egy 11 lyukú villanyoszlop két szélső lyu-
kában, az oszlop ellentétes oldalain ülnek. Hakapeszi csak úgy tud mozogni, 
hogy a tőle ötödik lyukig meg sem áll, míg Taki Maki a tőle hetedik lyuknál 
áll meg. Sebességük olyan, hogy amíg Hakapeszi öt lyuknyival továbbáll, 
ugyanennyi idő kell Taki Makinak a hetedik lyukig. Egyszerre indulnak, így 
mindig azonos időben ülnek a lyukakban, és továbbindulásuk is egyszerre 
történik. Ha az oszlop utolsó lyukához érnek, visszaindulnak, tovább szá-
molva a lyukakat, szintén az ötödiknél, illetve a hetediknél megpihenve. Ha-
kapeszi az oszlop alsó, Taki Maki a felső lyukából startol. Alulról számítva 
hányadik lyuk lesz az, amelyikbe először ülnek bele egyszerre? 
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6 (E) 8 

 

13. Egy kör kerületét 11 ponttal egyenlő nagyságú ívekre bontottuk. Hány olyan 
háromszög van, amelynek csúcsai ezen pontok közül valók, és a kör közép-
pontja a háromszög belsejébe esik? 
(A) 33 (B) 55 (C) 99 (D) 110 (E) 165 

 
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldd meg! 
 

14. Rajzolj minél több olyan tengelyesen szimmetrikus hatszö-
get, amely négy darab, az ábrán látható – illetve abból forga-
tással vagy tükrözéssel kapható – síkidomra bontható! 

 

 


