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7.

A p és a q olyan prímszámok, amelyekre 7 p + q és pq +11 is prímszámok.
Összesen hány különböző prímszám írható p helyére úgy, hogy megfeleljen az
előbbi feltételeknek?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

8.

Az alábbiak közül az itt látható 24 rácspont közül
hány pont pirosra színezésével lehetünk biztosak
abban, hogy lesz olyan téglalap, amelynek minden csúcsa piros, oldalai pedig az ábrán látható
rácsvonalakon találhatók?
(A) 8
(B) 10
(C) 11
(D) 12

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

Egy tantestület átlagéletkora 35 év. A tanárnők átlagéletkora 31, a tanár uraké
55 év. Mekkora a tantestületben a tanár urak és a tanárnők számának aránya?
(A) 1:1
(B) 1:2
(C) 1:3
(D) 1:4
(E) 1:5

2.

Melyik állítás hamis az alábbiak közül?
(A) A szabályos hatszög külső szögeinek összege 360°.
(B) A szabályos hétszögnek 10 átlója van.
1
(C) Két különböző pénzérmével dobva a valószínűsége annak, hogy mind
2
kettővel fejet dobunk.

(D) Két különböző szabályos dobókockával dobva nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a dobott pontok összege 6, mint annak, hogy az összeg 7.
(E) Derékszögű háromszögben a 30°-kal szemközti befogó fele az átfogónak.
3.

4.

5.

6.

Adott a síkon két különböző pont, A és B. Kati lerajzolta a sík összes olyan
egyenesét, amelyek A-tól és B-től adott, azonos távolságra vannak. Az A és B
pont helyzetétől és távolságától függően hány egyenest rajzolhatott Kati?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
Egy polcon összekeveredve egy könyvsorozat 7 kötete található. Egyszerre elvehetünk két egymás melletti könyvet, és együtt áthelyezhetjük bármely másik
könyv mellé úgy, hogy ezek továbbra is szomszédosak maradjanak, és abban
az állásban helyezzük őket a polcra, ahogy elvettük. Hány ilyen áthelyezéssel
érhető el, hogy a polcon a kötetek számozott sorrendben legyenek, ha most a
következő sorrendet látjuk: 1; 3; 6; 4; 2; 7; 5?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
Az esztergomi kőoroszlán az előtte lévő medencét a testén elhelyezkedő négy
kiömlőnyíláson át tölti meg vízzel. Az üres medencét a jobb fülén 4 nap alatt,
a bal fülén 2 nap alatt, a száján 3 nap alatt és a jobb térdén 6 nap alatt tudja
megtölteni, ha csak azon az egy nyíláson át folyik a víz. Mennyi idő alatt telik
meg ez az üres medence, ha mind a négy nyíláson át egyszerre folyik a víz?
(A) 1052 perc (B) 18 óra
(C) 1080 perc (D) 1152 perc (E) 2 nap
A derékszögű koordináta-rendszerben adott a (12; 3) pont. Tekintsétek azokat
az I. síknegyedbeli háromszögeket, melyeket az x és az y tengely, valamint a
megadott ponton átmenő egyenes határol. Mekkora ezen háromszögek területeinek legkisebb értéke, ha a területegység a (0; 0), (0; 1), (1; 1), (1; 0) csúcspontokkal rendelkező négyzet területe?
(A) 63
(B) 72
(C) 81
(D) 96
(E) 112,5

9.

(E) 13

A sík négy adott, különböző pontjára egyszerre igaz a következő két állítás:
– A 4 pont pontosan négy különböző egyenest határoz meg.
– A 4 pont pontosan hat szakaszt határoz meg, amelyek közül négy szakasz
hossza azonos.
Az alábbiak közül hány fokos lehet egy olyan háromszögnek valamelyik szöge, melynek három csúcsa a négy adott pont közül való?
(A) 30
(B) 45
(C) 60
(D) 90
(E) 120

10. Az alábbiak közül melyik számjegy fordul elő annak a számnak a tízes számrendszerben felírt alakjában, amelynek pontosan három osztója van, és osztóinak összege 871?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
11. A téglalap csúcsait az ábrán látható módon oldalfelező
pontokkal kötöttük össze. A téglalap területének hány
százaléka a sötét rész?
(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25
(E) 30
1 1 1 2
12. Oldjátok meg a természetes számok körében az + + = egyenletet!
x y z 3
Az alábbiak közül mennyi lehet x?
(A) 1
(B) 2
(C) 7
(D) 8
(E) 9
13. Nyakigláb felszeletelt egy téglalap alakú, óriási tepsiben sütött süteményt az
oldalakkal párhuzamosan végighúzott 111 vágással. Az alábbiak közül men�nyi lehetett a szeletek száma, ha szeleteléskor mindkét irányban vágott?
(A) 330
(B) 1235
(C) 2002
(D) 2009
(E) 2011
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Az A-ban derékszögű ABC háromszög C-nél lévő szöge 75°-os. Mekkora az
átfogóhoz tartozó magasság, ha BC = 20 cm? Megoldásotokat indokoljátok!

