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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 részre oszthat egy körlapot a körvonalat metsző három olyan egyenes, 
amelyek közül bármely két egyenesnek legfeljebb egy közös pontja van?
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

2. Egy üres tóban szabadon engedünk 32 éhes csukát, amelyek rövid időn belül 
elkezdik felfalni egymást. Egy csukát jóllakottnak nevezünk, és így több halat 
már nem fogyaszt, ha megevett 4 másik (éhes vagy jóllakott) csukát. A 32 
csuka közül hány lakhat jól élete során ebben a tóban?
(A) 0 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 8

3. Az alábbiak közül hány futó helyezhető el úgy a 8×8-as sakktáblán, hogy 
egyik se kerüljön ütésbe semelyik másikkal?
(A) 6 (B) 8 (C) 12 (D) 14 (E) 16

4. Melyik állítás igaz a felsoroltak közül, ha 5 5x− ≤ ≤  és 4 3y− ≤ ≤ ?
(A) x y+  legnagyobb értéke 8. (B) x y⋅  legnagyobb értéke 15.
(C) x y−  legkisebb értéke –9. (D) x y⋅  legkisebb értéke 0.
(E) x y−  legnagyobb értéke 9.

5. Hány fokos az a szög, amely egyenlő pótszöge és kiegészítő szöge összegének 
negyedével?
(A) 10 (B) 30 (C) 45 (D) 60 (E) 90

6. Egy piaci árus a rossz időjárás miatt 30%-kal felemelte zöldségeinek árát. Né-
hány hét múlva 30%-kal csökkentett a zöldségek aktuális árán. A három idő-
szak közül mikor volt a legalacsonyabb a zöldségek ára?
(A) Az áremelés előtt. (B) Közvetlenül az áremelés után.
(C) Közvetlenül az árcsökkentés előtt. (D) Az árcsökkentés után.
(E) Nem állapítható meg egyértelműen.

7. Adottak egy síkban az O és K középpontú körök. Az O középpontú kör sugara 
2 cm, továbbá az OK szakasz hossza 6 cm. Hány centiméter lehet az alábbiak 
közül a K középpontú kör sugara, ha a két kör metszi egymást?
(A) 3,5 (B) 4,5 (C) 6 (D) 7,5 (E) 8,5

8. Daraboljátok fel a mellékelt négyzetet a rácsvonalak mentén 
négy azonos alakú és méretű részre úgy, hogy mindegyikben 
egy 1-es és egy 2-es legyen! A szétvágás után a felsoroltak 
közül melyik két betűvel ellátott mező található ugyanazon 
a darabon?
(A) b és d (B) d és e (C) g és e (D) f és h (E) c és a

9. Az ABC háromszögben AB = AC és a BAC szög 36°-os. Legyen E a BC fél-
egyenesnek olyan pontja, hogy AC = CE teljesüljön. Melyik állítás igaz az 
alábbiak közül?
(A) AC a BAE szög szögfelezője. (B) Az ACE háromszög szabályos.
(C) Az ABE háromszög szabályos. (D) Az ABE háromszög egyenlő szárú.
(E) Az ABE háromszög derékszögű.

10. Egy 120 cm kerületű téglalap feldarabolható három, nem feltétlenül egybevá-
gó négyzetre. Hány négyzetcentiméter lehet a téglalap területe?
(A) 192 (B) 432 (C) 675 (D) 864 (E) 1296

11. Egy ország városai közötti távolságok mind különbözők. Az egyik reggelen 
minden városból egy-egy repülő indul a hozzá legközelebbi városba. Ekkor 
előfordulhat olyan város, ahová az érkező repülők száma...
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

12. Egy labdarúgó tornán 6 csapat vett részt. Bármely két különböző csapat pon-
tosan egy mérkőzést játszott egymással, és a torna végére minden csapat eltérő 
számú pontot gyűjtött. (A győzelemért 2, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont 
jár.) A tornán csak egy mérkőzés végződött döntetlenre, és az első helyezett 
kivételével minden csapat legyőzte a közvetlenül előtte végző csapatot. Há-
nyadik helyen végezhetett a döntetlent játszó csapatok egyike?
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

13. 8 pontot elhelyeztünk a síkon úgy, hogy semelyik három nem esik egy egye-
nesre. Tekintsük az összes olyan háromszöget, amelynek csúcsai az említett 8 
pont közül valók. Hány egyenlő szárú háromszög lehet ezek között?
(A) 8 (B) 16 (C) 25 (D) 40 (E) 60

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

14. Adjátok meg azokat az a, b, c, d pozitív prímszámokat, amelyekre teljesül a 
2 5 4 24 210a b c d+ + + =  összefüggés! Keressétek meg az összes megoldást!
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