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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.

A hatos lottón 1-től 45-ig vannak a nyerőszámok, amelyek közül hét különbözőt sorsolnak ki (a pótszámmal együtt). A hét nyerőszám legnagyobbikát
jelöljük x-szel, a legkisebbikét y-nal. Melyik számot kapjuk, ha az y lehetséges
legnagyobb értékéből kivonjuk az x lehetséges legkisebb értékét?
(A) 32
(B) 38
(C) 42
(D) 43
(E) 44

2.

Hány közös pontja lehet egy négyszög és egy kör kerületének?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 10

3.

Zsuzsi összeadott néhány egymást követő természetes számot. Helyesen dolgozott, és eredményül 30-at kapott. Mi lehetett a második legnagyobb összeadandó az alábbiak közül?
(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 11

4.

„Anna kétszer annyi idős, mint Zsuzsi lesz akkor, amikor Kati olyan idős lesz,
mint Anna most.” Ha ez az állítás igaz, akkor...
(A) Zsuzsi a legidősebb. (B) Anna a legidősebb. (C) Zsuzsi a legfiatalabb.
(D) Anna idősebb Katinál.

5.

6.

7.
8.

(E) Kati idősebb Zsuzsinál.

Egy könyv oldalszámozását az első oldalon 1-essel kezdték, az összes oldal
megszámozásához 495 számjegyet használtak fel. Hány oldalas ez a könyv?
(A) 197
(B) 198
(C) 199
(D) 200
(E) 201
Pajkos Peti 3 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) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
(E) 14
Hányszor annyit fordul 2006 perc alatt az óra nagymutatója, mint a kismutató?
(A) 6
(B) 12
(C) 30
(D) 60
(E) 2006
Anna piros, fehér és sárga rózsákból csokrot kötött édesanyjának. A csokorban
három kivételével minden szál fehér, három kivételével mind sárga, és négy
kivételével mind piros. Hány rózsából állhat ez a csokor?
(A) 4
(B) 5
(C) 7
(D) 9
(E) 10

9.

Az alábbiak közül hány királynőt helyezhetünk el úgy a sakktáblán, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 10

10. Az A, B, C és D pontok közötti páronkénti távolságok a következők:
AB = 4 km, BC = 11 km, CD = 5 km és DA = 2 km.
Hány kilométer lehet az A és C pontok közötti távolság?
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) Több megoldás is lehet.
11. 1 cm élhosszúságú kiskockákból egy 6 cm élű tömör kockát építettünk. Az
alábbiak közül hány kiskockát vehetünk el ebből a testből úgy, hogy a megmaradó test felszíne 240 cm2 legyen?
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 10
12. 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
13. Hány szál gyufával lehet körbekeríteni egy 1 négyzetméter területű téglalapot,
ha egy gyufaszál hossza 5 centiméter?
(A) 72
(B) 80
(C) 90
(D) 100
(E) 208
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldd meg!
14. Töltsd ki a lenti táblázatot úgy, hogy az üres mezőkbe csak 2-est, 5-öst vagy
10-est írhatsz, és a számok összegének minden sorban és minden oszlopban
22-nek kell lennie! Keresd meg az összes megoldást!
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