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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.

Egy négyzet kerülete 12 méter. Mekkora a területe?
(A) 9 cm2
(B) 9 m2
(C) 90 dm2 (D) 90000 cm2 (E) 9000 mm2

2.

Két pozitív szám összege 52. Ha a nagyobbikból kihúzunk egy számjegyet,
akkor a kisebbik számot kapjuk. Mennyi lehet a kisebbik szám?
(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 6
(E) 8

3.

A falióra 8 másodperc alatt üti el az 5 órát (az ütések idejét nem számolva).
Hány másodperc alatt üti el ez az óra a 10 órát, ha minden órában annyit üt,
ahány óra van?
(A) 15
(B) 16
(C) 17
(D) 18
(E) 19
Egy téglalap alakú tábla 3×6 kisebb négyzetből áll. Az alábbiak közül pontosan hány kis négyzetet vághat ketté ezekből egy a táblára rajzolt egyenes?
(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 11
Egy 8 fős csoportban 4 fiú és 4 lány van. Összesen hányféleképpen lehet belőlük két 4 fős csapatot alkotni úgy, hogy mindkét csapatban 2 lány legyen?
(A) 4
(B) 6
(C) 16
(D) 18
(E) 36
Melyik állítás hamis az alábbiak közül?
(A) Ha két szám összege páros, akkor szorzatuk is páros.
(B) Van olyan négyszög, amelyben három hegyesszög van.
(C) Ha egy 4-gyel osztható számhoz 2-t adunk, 6-tal osztható számot kapunk.
(D) Minden számnak van reciproka.
(E) Ha négy egyforma kockát teljes lappal érintkezve oszloppá ragasztunk
össze, a kapott test felszíne 3-szorosa egyetlen ilyen kocka felszínének.
Hány különböző négyzet berajzolásával lehet szétdarabolni a mellékelt négyzetet úgy, hogy az abban pontosan így elhelyezkedő 9 pont mindegyike a szétdarabolás után külön-külön részbe kerüljön, ha a berajzolt négyzetek egyetlen pontja sem kerülhet az eredeti négyzeten kívülre? (A négyzeteken kívül más vonalakat nem rajzolhatunk. Olyan résznek szabad keletkeznie a szétdarabolás után, amelyikbe nem került pont.)
(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 6
(E) 9
Az ábrán látható 33 pálcikából pontosan hánynak az elvételével érhető el, hogy az ábrán pontosan 8 egyforma kis
négyzet maradjon, és mindegyik megmaradó pálcika valamelyik kis négyzet oldala legyen?
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 6
(E) 7

4.

5.

6.

7.

8.

Sanyi néhány szabályos dobókockával dobott, és minden kockán ugyanannyi
pont került felülre. Ezen pontok összege 12-vel több, mint a dobott kockák
számának kétszerese. Az alábbiak közül hány kockával dobhatott Sanyi?
(A) 3
(B) 6
(C) 9
(D) 12
(E) 15
10. Egy társaságban 9 lány jött össze. Tudjuk róluk, hogy bármelyik lánynak a
többi jelenlévő között legalább 4 testvére van. Az alábbiak közül hány testvért választhatunk ki biztosan a 9 lány közül, ha a társaságban nincsen fiú?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 9
(E) 10
11. Az erdei tisztáson rókák és farkasok gyűltek össze, összesen 27-en. Elhatározták, hogy háromfordulós szavazással eldöntik, melyik állat a ravaszabb: a
róka vagy a farkas. Tudjuk, hogy minden róka rókára, minden farkas farkasra
szavaz. Először 9 darab háromfős csoportot hoznak létre, és minden csoportból egy olyan állat jut a második fordulóba, amelyikre többen szavaztak (tehát 3 vagy 2 farkas szavazat esetén valamelyik farkas jut tovább, különben
valamelyik róka). A továbbjutó 9 állat újra háromfős csoportokat hoz létre,
amelyek mindegyikéből megint a több szavazatot elért faj egyik képviselője
jut tovább. Végül ha a 3 továbbjutó között farkas van több, akkor a farkas, ha
pedig róka, akkor a róka lesz a ravaszabb állat. A 27 állat közül pontosan
hány róka esetén fordulhatott elő, hogy a rókát szavazták meg ravaszabbnak?
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
(E) 14
12. Az ábrán egy nem szabályos, belül üres, nagy dobókocka látható (a szemközti lapokon tehát nem feltétlenül 7 a pontok összege). A számok pontjait lyukak jelölik. Egy légy kívülről a felső ábrának megfelelően, majd az
egyik lyukon berepülve belülről egy bizonyos helyzetből az alsó
ábrának megfelelően látja három-három olyan lapnak a pontjait,
amelyek egy csúcsban találkoznak. Mely számokat tartalmazó lapok lehetnek egymással szemben ezen a kockán?
(A) 1 és 6 (B) 2 és 6 (C) 3 és 4 (D) 4 és 5 (E) 1 és 3
V
13. Az itt látható játéktábla V mezőjén lévő vadász meg
szeretné fogni a most az N mezőn lévő nyulat. A vadász
kezd, és felváltva lépnek. Csak a vonalak mentén szabad
lépni, mindig csak az egyik szomszédos, körrel jelzett
mezőre. Az elfogás akkor sikeres, ha a vadász rálép arra
a mezőre, amelyiken a nyúl éppen akkor tartózkodik.
N
Hány lépésével tudja a vadász biztosan elfogni a nyulat?
(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) Az előzőek egyike sem. (E) Soha nem foghatja el.
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Jelöljetek ki 15 pontot egy hatszög oldalain úgy, hogy minden oldalon 3 kijelölt pont legyen! Rajzoljátok le az összes különböző lehetőséget! (Két megoldást nem tekintünk különbözőnek, ha azokat valamelyik csúcsukból körbejárva rendre ugyanannyi pont esik az egyes oldalakra, illetve csúcsokba.)
9.

