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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.
1.

Csenge három különböző kétjegyű számot írt egy üres lapra. Tünde megszámolta, hány számjegy van ezen a lapon. Hány különböző számjegyet számolhatott össze Tünde?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 6
(E) 11

2.

Mennyi lehet egy számnak a 3-mal való osztási maradéka az alábbiak közül?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

3.

Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
(A) A legnagyobb számjegy a 9.
(B) Összesen kilenc számjegy van.
(C) Öt páratlan számjegy van.
(D) 99 kétjegyű szám van.
(E) A 41 közelebb van a számegyenesen a 19-hez, mint a 63-hoz.

4.

Folytassátok a következő sorozatot a felismert szabály szerint!
......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Az alábbiak közül mely sorszámúak lesznek olyanok, mint a második?
(A) 10.
(B) 50.
(C) 66.
(D) 88.
(E) 134.

5.

Anna beszámozta egyik füzetének minden oldalát, az elsőtől (1-gyel kezdte és
egyesével haladt) az utolsóig. Azt vette észre, hogy eközben összesen 18 darab
ötös számjegyet írt le. Hány oldalas lehetett Anna füzete?
(A) 72
(B) 76
(C) 79
(D) 82
(E) 86

6.

A Konda folyón a révész olyan csónakot használ, amelyiken egy alkalommal
3-nál több személyt nem szállíthat. Hányszor szelhette át az alábbiak közül a
folyót ezzel a csónakkal, miközben 16 személyt szállított a folyó jobb partjáról
a bal partra?
(A) 5-ször
(B) 6-szor
(C) 7-szer
(D) 12-szer (E) 13-szor

7.

8.

Réka ezekből a kártyákból olyan feladatot állított össze, amelyben minden
kártyát pontosan egyszer használt fel és minden osztást maradék nélkül el tudott végezni. Mennyi lehetett az eredmény? (A 11-et tartalmazó kártyának az
első helyen kell lennie, és a műveleteket itt
11
:2
:3
most a kártyaválasztás sorrendjében, balról
jobbra haladva kell elvégezni!)
•4
+1
–6
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 7
Pisti és hét barátja életkorának összege 200 év. Hány éves lehet Pisti, ha közülük ő a legfiatalabb, és a barátai életkorai egymást követő egész számok?
(A) 3
(B) 4
(C) 10
(D) 11
(E) 18

9.

Csaba minden építőkockája olyan, hogy a hat lapjuk más színű, de az egyes
lapok kifestésekor csak egyféle színt használtak. Egy alkalommal 5 ilyen egyforma méretű kockát helyezett az íróasztalára (az asztalának lapja nem átlátszó). Ha egy kocka érintkezett az asztallappal, akkor az egy teljes lapjával
érintkezett vele. Az alábbiakból az éppen megjelenő Árpi – a kockák elmozdítása nélkül – hány lapnak állapíthatja meg a színét?
(A) 16
(B) 21
(C) 27
(D) 28
(E) 29

10. Ági és Béla egy utcában, ugyanazon az oldalon laknak, és házaik között 11
másik ház áll. Ági házától az ő oldalukon az utca egyik végéig Béláéval együtt
33 ház található, míg Béla házától a saját oldalukon az utca másik végéig Ágiéval együtt 27 ház található. Hány ház van ebben az utcában, ha ugyanannyi
ház van az utca mindkét oldalán?
(A) 47
(B) 49
(C) 60
(D) 98
(E) 120
11. Jancsi rózsából, liliomból és tulipánból válogatott a Juliska születésnapjára
szánt virágcsokorba. Ha a rózsából 7 tallérba, a liliomból 5 tallérba és a tulipánból 2 tallérba került egy-egy szál, hány szálból állhatott a virágcsokor, ha
Jancsi pontosan 35 tallért költött rá?
(A) 9
(B) 11
(C) 13
(D) 15
(E) 17
12. Mekk Elek egy olyan új készüléket állított üzembe, amelyik egyszerre csak
két fémgolyót képes feldolgozni. A két golyóból egyetlen olyan golyót készít,
amelynek tömege egyenlő a két korábbi golyó tömegének összegével, a feldolgozás ára pedig kilogrammonként 1 tallér. Ha például van egy 3 kg és egy
5 kg tömegű golyónk, akkor ebből egy 8 kg tömegű golyót készít, és a feldolgozás ára 8 tallér. Makk Marci 4 golyójának tömegei: 6 kg, 7 kg, 8 kg és 9 kg,
és ezekből egyetlen golyót készíttetett Mekk Elek új készülékén. Hány tallérba
kerülhetett ez a feldolgozás az alábbiak közül?
(A) 30
(B) 60
(C) 65
(D) 67
(E) 68
13. Az üres négyzeteket töltsétek ki az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 9 számokkal úgy, hogy
bűvös négyzetet kapjatok (minden sorban, minden oszlopban és a két átlóban
is ugyanannyi legyen a számok összege)! Mennyi lehet a sötét négy- 8
zetekben lévő számok összege a kitöltés után?
(A) 29
(B) 30
(C) 31
(D) 32
(E) 35
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Az alábbi öt lap mindegyikén ugyanaz az összefüggés a számok között. Fogalmazzátok meg és írjátok le szavakban, mi lehet a szabály! Keressétek meg
az összes olyan kétjegyű számot, amely a szabály szerint a kérdőjel helyére
írható!
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