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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Mikinek van egy kerékpárja. Ha Palitól kap 2 Túró Rudit, akkor Miki 3 órára
kölcsönadja a kerékpárt Palinak. Ha Miki 28 szem franciadrazsét kap Palitól,
akkor 2 órára adja kölcsön neki a kerékpárját. Mennyi időre kapja meg Pali a
kerékpárt, ha 1 Túró Rudit és 7 szem franciadrazsét ad Mikinek?
(A) 60 percre
(B) egy és negyed órára
(C) 90 percre
(D) másfél órára
(E) 120 percre
Egy négyzetlapot néhány különböző helyzetű egyenessel 6 részre osztottunk.
Hány egyenessel tehettük ezt meg, ha mindegyik egyenesnek 2 metszéspontja
van a négyzetlap határoló vonalával?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
Két szomszédos egész számról tudjuk, hogy az egyik kétszerese 7-tel kisebb a
másik háromszorosánál. Az alábbiak közül melyik szerepelhet az ilyen tulajdonságú számok között?
(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 9
(E) 10
Hány alma lehet a kosárban az alábbiak közül, ha 200-nál kevesebb van benne, és ha az almákat 6-osával vagy 10-esével csomagoljuk, egyik esetben sem
marad ki alma, s mindkét esetben páratlan számú csomag keletkezik?
(A) 20
(B) 30
(C) 90
(D) 120
(E) 150
1-től 136-ig az egész számok mindegyikét leírtuk egy-egy számkártyára, és
egy üres dobozba tettük őket. Az alábbiak közül, becsukott szemmel húzva,
hány számkártya kihúzásával lehetünk biztosak abban, hogy a kihúzott kártyák között lesz kettő, amelyen megegyezik a számjegyek összege?
(A) 12
(B) 13
(C) 19
(D) 20
(E) 21
Hány fős az a negyedikes osztály, amelyben ha kétszer annyi volna a fiú, vagy
ha háromszor annyi volna a lány, akkor egyaránt 30 fős volna?
(A) 16
(B) 20-nál kevesebb
(C) 20
(D) 20-nál több (E) 24
Évente 40 fej fokhagymára van szükségünk. Egy fej fokhagyma 8 gerezdből
áll. Ha ősszel elültetünk egy gerezdet, abból nyár végére 1 fej fokhagyma lesz.
Az alábbiak közül hány fej fokhagyma őszi elültetésével biztosíthatjuk, hogy
a termés egy évig elég legyen, és a következő ültetésre is jusson?
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
Az Aranylábúak focicsapata mérkőzéseit három csatárral játssza. A játékoske
retben 5 csatár van. Hány edzőmérkőzést játszhattak a bajnokság megkezdése
előtt az alábbiak közül, ha mindegyiken más csatársort küldött a pályára az
edző? (Két csatársor különböző, ha nem azonos mindhárom csatár.)
(A) 7
(B) 9
(C) 11
(D) 13
(E) 15

9.

Az Elvarázsolt Könyvet úgy számozták be 1-től kezdve növekvő sorrendben,
hogy az oldalszámok csak páratlan számjegyeket tartalmaznak, és minden lehetséges oldalszámot beírtak. Az alábbiak közül melyik számjegy nem szerepelhet ennek a könyvnek az ötvenedik oldalán található oldalszámban?
(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) 9
10. Egy turistaházhoz csoport érkezett. A csoportban lévő gyerekek mind 11 vagy
12 évesek, és a gyerekek életkorainak összege 200 év. Megkérdezték, hány 11
éves és hány 12 éves gyermek van a csoportban. Melyik számot hallhatta a
kérdező az alábbiak közül, ha igazat válaszolt a gyerekek kísérője?
(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 13
(E) 16
11. Hány lépéssel juthatunk el az alábbiak közül 1-től 201-ig, ha minden lépésben
vagy hozzáadunk 1-et az aktuális számhoz, vagy megszorozzuk 3-mal?
(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 10
(E) 12
12. Két fiú abban versenyzett, hány lövéssel tudnak pontosan 100-at lőni az itt látható lőlapon úgy, hogy minden lövésük pontot ér. Ákos hattal, Csongor nyolccal
25
teljesítette a feladatot. A két fiú 14 lövéséből hány ta23
19
lálat érhette a 25-ös mezőt?
11
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
5
13. Két kupac kavicsunk van, az egyikben 11, a másikban 8 kavics található. Ket
ten játszanak úgy, hogy felváltva vesznek el néhány kavicsot valamelyik kupacból. Egy lépésben csak az egyik kupacból szabad elvenni, legalább 1 kavicsot, de abból a kupacból akár az összeset is el lehet venni. Az nyer, aki az
utolsó kavicsot veszi el. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
(A) Ha az első játékos először csak egy kavicsot vesz el a jól kiválasztott ku
pacból, bárhogy is játszik ezután a második játékos, az első győzhet.
(B) Ha az első játékos először csak egy kavicsot vesz el a jól kiválasztott ku
pacból, mégis a második győzhet, bárhogy is játszik ezután az első.
(C) Ha az első játékos először 2 kavicsot vesz el a jól kiválasztott kupacból,
bárhogy is játszik ezután a második játékos, az első győzhet.
(D) Ha az első játékos először 2 kavicsot vesz el a jól kiválasztott kupacból,
mégis a második győzhet, bárhogy is játszik ezután az első.
(E) Ha az első játékos először 3 kavicsot vesz el a jól kiválasztott kupacból,
bárhogy is játszik ezután a második játékos, az első győzhet.
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Az alábbi körlapok mindegyikén ugyanaz az összefüggés a két szám között.
Fogalmazzátok meg és írjátok le szavakban, mi lehet a szabály! Keressétek
meg az összes olyan kétjegyű számot, 85
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amely a szabály szerint a kérdőjel he13
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lyére írható!

