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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.

2.

8.

Hogyan változik egy szám értéke, ha elosztjuk 0,8-del?
(A) 20%-kal növekszik (B) 20%-kal csökken
(C) 125%-ra növekszik
(D) 25%-kal növekszik (E) negyedével csökken

Anna piros, fehér és sárga rózsákból csokrot kötött édesanyjának. A csokorban
három kivételével minden szál fehér, négy kivételével mind sárga, és öt kivételével mind piros. Hány rózsából állhat ez a csokor?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 9
(E) 12

9.

Egy háromjegyű szám egyik jegye fele egy másik jegynek, egy számjegye pedig a másik kettő számtani közepe (átlaga). Ha a három számjeggyel felírjuk a
lehető legnagyobb számot, ez 396-tal nagyobb, mint a számjegyekkel felírható
legkisebb szám. Hány, a feltételeknek megfelelő olyan háromjegyű szám van,
amelynek jegyei között nem szerepel a nulla?
(A) 0
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 12

Legyen K(n) = ( −1) ⋅ n , ahol n természetes szám. Hány olyan természetes
(m; n) számpár létezik, amelyre K(m) + K(n) = 2006?
(A) 1003
(B) 1004
(C) 2005
(D) 2006
(E) 2007

10. Az ABC egyenlőszárú háromszögben AB = BC, és az AT magasság fele olyan
hosszú, mint az AH szögfelező. Ekkor a háromszög szögei között találunk
olyat, amelynek nagysága ...
(A) 20°
(B) 30°
(C) 60°
(D) 120°
(E) 140°

3.

Hány 12-vel osztható, aabb alakú szám létezik?
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11

4.

Pajkos Peti 4 lányt hívott a csúcshegyi túrára, és azt kérte tőlük, hogy mindegyikük hozza el egyik testvérét is. A lányok megfogadták a kérést, ezért Peti
hálából a túra végén minden lánynak adott két túró rudit, így saját maga számára is pont két darab maradt. Hány túró rudit vihetett a túrára Pajkos Peti?
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16
(E) 18

5.

6.

Az a, b, c, d prímszámokra teljesül az a + 2b + 6c + 42d = 260 egyenlet. A
felsoroltak közül mennyi lehet ekkor az a, b, c, d számok közül kettőnek az
összege?
(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 11
Egy szabályos hatszögbe az ábrán látható módon
egy E betűt satíroztunk.(A hatszög AD és BE átlóját négy egyenlő részre osztottuk.) Hányadrésze a
satírozott terület a hatszög területének?
(A) negyede (B) fele
13
(C)
-e
24
(E)

7.
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11. Az ábrán kilenc egyforma méretű háromszöget látsz gyufaszálakból kirakva. Hány gyufaszál elvételével érhető el, hogy pontosan
négy ugyanekkora háromszög maradjon?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9
12. Tekintsünk nyolc olyan egymást követő természetes számot, amelyek között
ugyanannyi a prímszám, mint az összetett szám. Melyik fordulhat elő a nyolc
szám között az alábbiakból?
(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 19
(E) 109
13. 51 pozitív egész szám összege 992. Mekkora lehet ezen számok legnagyobb
közös osztójának lehetséges legnagyobb értéke?
(A) 8
(B) 16
(C) 19
(D) 20
(E) 31
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldd meg!
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14. Az ABC háromszög BC = a, CA = b és AB = c oldalait meghosszabbítottuk
az ábrán látható módon úgy, hogy B’C = a, C’A = b és A’B = c legyen, ekkor
kaptuk az A’B’C’ háromszöget. Ha kitöröljük az eredeti háromszöget és az
oldalak meghosszabbításait úgy, hogy csak az A’B’C’ háromszög maradjon
meg, hogyan tudjuk ebből megszerkeszteni az eredeti ABC háromszöget?
B’

B

Egy kockát síkkal metszünk. Mi lehet az alábbiak közül a síkmetszet?
(A) négyzet
(B) téglalap
(C) húrtrapéz
(D) szabályos hatszög (E) szabályos háromszög
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