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8.

A tornaórán 6 fiú és 7 lány összesen két oszlopba sorakozott fel. A fiúk oszlopában minden fiú 2 cm-rel magasabb az előtte állónál, a lányok oszlopában
pedig minden lány 3 cm-rel magasabb az előtte állónál. A legmagasabb lány
20 cm-rel magasabb, mint a legalacsonyabb fiú. A második legmagasabb lány
magassága 140 cm. Az alábbiak közül hány cm lehet a magassága az említett
13 gyerek valamelyikének?
(A) 122
(B) 123
(C) 127
(D) 128
(E) 129

9.

Pisti építőkockái egyformák, éleik hossza 4 cm. Ha olyan tornyot épít belőlük,
amelynek minden szintjén 6 kocka van, akkor a torony magassága 48 cm lesz
(a kockák teljes lapjukkal érintkeznek). Ugyanennyi kockából építve hány cm
magas lenne az a másik torony, amelynek minden szintjén 8 kocka van?
(A) 24
(B) 32
(C) 36
(D) 48
(E) 54

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

Mennyi ebben a mondatban a magánhangzók számának kétszerese?
(A) 10
(B) 20
(C) 29
(D) 40
(E) 58

2.

Az alábbiak közül melyik ábra rakható ki
alakú dominókkal? (A dominók
nem fedhetik egymást, és hézag sem lehet közöttük.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3.

Összesen hány olyan kétjegyű szám létezik, amelyben a két számjegy szorzata
tartalmazza a 0 számjegyet?
(A) 9
(B) 10
(C) 14
(D) 17
(E) 18

4.

Az ábrán látható számpiramisban – a legalsó sort kivéve – minden mezőben az alatta lévő két mezőbe írt
szám összegének fele szerepel. Írjátok be minden mezőbe a szabálynak megfelelően a számokat! Az alábbiak közül melyik szám kerül valamelyik üres mezőbe?
(A) 10
(B) 22
(C) 42
(D) 56

6.

7.

20

8

40

(E) 88

Egy mesebeli, méreteit változtatni és beszélni tudó négyzet oldalának hossza
3 perccel ezelőtt 6 cm volt. Ha igazat mond, megkétszereződik a kerülete,
ha pedig hazudik, minden oldala 2 cm-rel megrövidül. Az utóbbi 3 perc alatt
kétszer hazudott és kétszer mondott igazat, és csak ekkor változtak a méretei.
Hány centiméter lehet az oldalhossza most?
(A) 8
(B) 14
(C) 18
(D) 20
(E) 48
Annának A betűmintával sálat kötött nagymamája. Először kötött egy – az ábrán látható – négyzet alakú mintát,
amelynek oldalhossza 5 cm. Ezután ilyen mintákból 1 m
hosszú és 20 cm széles sálat készített. Összesen hány A
betű került a sálra?
(A) 10
(B) 20
(C) 40
(D) 80
(E) 100

5 cm

5.

27

5 cm
Mátyás tarisznyájában 20 sós, 4 köménymagos és 9 sajtos pogácsa van. Minden
egyes tarisznyába nyúlással kivesz onnan 2 pogácsát, majd megeszi. (Közben
nem néz bele a tarisznyába, és tapintásra nem különböztethetők meg az egyes
pogácsafajták.) Az alábbiak közül Mátyás hányadik benyúlása után lehetünk
biztosak abban, hogy legalább egyszer 2 sós pogácsát vett ki egyszerre?
(A) 10
(B) 13
(C) 14
(D) 15
(E) 16

10. A mellékelt ábrán a kis négyzetek oldalai egyforma hosszúak. Ös�szesen hány olyan négyzet látható ezen az ábrán, amelynek mind a
négy oldala be van rajzolva?
(A) 1
(B) 4
(C) 9
(D) 10
(E) 14
11. Andris négyzet alakú, azonos méretű fehér csempékből egy téglalapot rakott
ki (nem hagyott hézagot, és nem is fedték egymást a csempék). Atilla ezután
körülrakta ezt a téglalapot 20 darab ugyanekkora méretű piros csempével,
amely így is téglalap alakú lett. Hány fehér csempéből készíthette Andris a
téglalapot?
(A) 7
(B) 11
(C) 12
(D) 15
(E) 16
12. Az alábbiak közül hány részre vágható az ábrán látható gyűrű alakú folt három vágással, ha a keletkező részeket a vágás után nem
szabad elmozdítani? (Egy vágás az ábrán egy egyenes vonalát követi.)
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
13. Négyzet alakú kertünkben Bodri kutya nagyon vigyáz a kicsont
lenc négyzetes virágágyásra, így csak a köztük futó ösvényeken haladhat. Hány méter hosszú úton juthat el Bodri jelenBodri
legi helyétől a sarokban lévő csontig, ha a külső ösvényeket
övező kerítés hossza 24 méter, és Bodri az útja során nem jut
többször ugyanarra a helyre?
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
(E) 28
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Határozzátok meg az összes olyan háromjegyű számot, amelyben a számjegyek összege 5, majd írjátok le ezeket növekvő sorrendben!

