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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.

1. Hány olyan szám szerepel összesen a 
2 4; 1 ; 1; 0; 2,009
3 7

− − −  felsorolásban,

 amelyet reciprokával megszorozva 1-et kapunk?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

2. Apám 20 lépésének a hossza 18 méter, az én 10 lépésemé pedig 8 méter. Hány 
centiméterrel rövidebb az én lépésem az édesapáménál?
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 25

3. Hány hegyesszög lehet egy négyszög belső szögei között?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

4. Egy családban sok gyerek van. Közülük 7 szereti a körtét, 6 az almát, 5 a ba-
rackot. 4 gyerek szereti a körtét és az almát, 3 a körtét és a barackot, 2 az almát 
és a barackot. Egyikük mindhárom említett gyümölcsöt szereti. Hány gyerek 
van ebben a családban, ha senkit nem hagytunk ki az előző felsorolásból?
(A) 9 (B) 10 (C) 17 (D) 18 (E) 28

5. Az ábrán látható 10 egyforma négyzet alakú csempéhez tegyetek 
még újabb ugyanekkorákat úgy, hogy a kerület ne növekedjen! 
Hány csempényi lehet a keletkező alakzat területe?
(A) 9 (B) 13 (C) 20 (D) 28 (E) 36

6. Edisonnak jó érzéke volt a szellemes tréfákhoz. Nagyszámú vendégserege 
gyakran csodálkozott, hogy csak milyen nagy fáradtsággal lehet a ház előtti 
kertajtót kinyitni. Végül az egyik barátja így szólt a nagy feltalálóhoz: „Egy 
ilyen technikai zseni, mint te, igazán megcsinálhatná a kertajtót, hogy ren-
desen működjön.” Edison mosolyogva válaszolt: „A kapumat meglehetősen 
értelmesen terveztem meg. Rákötöttem a ciszternára. Mindenki, aki hozzám 
jön, 20 liter vizet pumpál a ciszternába.” Amikor Edison 20 literes edényről 25 
literesre tért át, 12 látogatóval kevesebb kellett csak a ciszterna megtöltéséhez. 
Hány liter volt a ciszterna befogadóképessége?
(A) 60 (B) 120 (C) 300 (D) 1200 (E) 2200

7. Jelölje T az ABC szabályos háromszög BC oldalának egy tetszőleges belső 
pontját. Az ABC háromszögön kívülre szerkesszük meg a CTM szabályos há-
romszöget. Ha N az AB oldalnak az a pontja, ahol MT meghosszabbítása met-
szi AB-t, akkor az ACMN négyszög
(A) négyzet (B) rombusz (C) paralelogramma (D) deltoid (E) trapéz

8. A mellékelt 5×5-ös táblázat minden mezőjére egy-egy csoda-
katicabogarat helyeztünk. Egy adott pillanatban mindegyik ka-
ticabogár átsétált egy vele szomszédos mezőre (két mező akkor 
szomszédos, ha van közös oldaluk; a csak sarkukkal érintkező 
mezőket nem tekintjük szomszédosoknak). Hány mező lehetett, 
amelyen ezek után 2 katicabogár volt, ha egy mezőre kettőnél 
többnek nem volt szabad mennie?
(A) 0 (B) 1 (C) 6 (D) 10 (E) 12

9. Két nullától különböző számról tudjuk, hogy különbségük és szorzatuk meg-
egyezik. Milyen eredményt kaphatunk, ha a két szám reciprokát kivonjuk egy-
másból?
(A) -2 (B) -1 (C) 0,5 (D) 1 (E) 2

10. Az alábbiak közül mennyi lehet a értéke, ha aa  és aaa  azonos jegyekből álló 
két-, illetve háromjegyű számot jelölnek (a b-vel írottak hasonlóan), és

2a aa aaa
b bb bbb
+ + =

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8

11. Egyforma pálcikák segítségével alkossatok 1 pálcika oldalhosszúságú három-
szögeket! Az alábbiak közül hány ilyen háromszög hozható létre 9 pálcika fel-
használásával, ha minden pálcika valamely háromszögnek az oldalát alkotja, 
és két pálcika nem fedheti egymást?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 7

12. Hány épület lehet azon a vízszintes telken, amelyet akár északról, akár délről, 
akár keletről, akár nyugatról nézünk, mindig pontosan két különálló épületet 
látunk rajta?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8

13. Az ábrán látható, 3 egység oldalú háromszög kis háromszö-
geibe úgy kell elhelyezni az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számje-
gyeket, hogy bármely két egység oldalú (4 kis háromszögből 
álló) háromszögben a számok összege ugyanannyi legyen. 
Az alábbiak közül mennyi lehet ez az összeg?
(A) 16 (B) 17 (C) 20 (D) 23 (E) 25

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Hol lehet az ABCD négyzet síkjában a P pont, ha a PAB, PBC, PCD és PDA 

háromszögek mindegyike egyenlő szárú! Végezzétek el a szerkesztést!
 (A szerkesztés menetét nem szükséges leírnotok.)

 


