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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. Hány cm hosszú lesz kinyújtva az a láncdarab, amely 
7 egyforma (az ábrán látható) láncszem egybefűzé-
sével készül, ha a láncszem vastagága 2 cm, és a 
láncszem belsejében a két legtávolabbi pont egymás-
tól 8 cm-re van? (A lánc nem nyúlik, és el sem szakad.) 
(A) 56 (B) 58 (C) 60 (D) 64 (E) 70 

2. Ha 3 kecske együtt naponta kevesebb mint 28 káposztát ehet, és 5 kecskének 
együtt naponta több mint 31 káposztát kell ennie, akkor hány káposztát ehet 
egy nap alatt 1 kecske? (Mindegyik kecske ugyanannyit eszik.) 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 

3. Hétfőn hajnalhasadáskor egy halász elindul a folyómenti kunyhójától egy 
csónakkal, amellyel egy héten át naponta mindig 40 km-t halad előre, de éj-
szakánként hajnalhasadtáig mindig visszasodródik 20 km-t. A kunyhójától a 
folyó mentén 80 km-re van egy harang. Melyik napon kongathatja meg a ha-
lász ezt a harangot ezen a héten? 
(A) kedden (B) szerdán (C) csütörtökön (D) pénteken (E) szombaton

4. A hétfejű sárkánnyal vívott csata után a 3 harcos a következőket mondta: 
 Jankó: „A sárkányt Ferkó ölte meg!” Ferkó: „A sárkányt Palkó ölte meg!” 
 Palkó: „A sárkányt én öltem meg!” 
 Melyikük ölte meg a sárkányt, ha csak egyikük mondott igazat? 

(A) Jankó (B) Ferkó (C) Palkó 
(D) Jankó, Ferkó és Palkó közül egyik sem (E) nem állapítható meg

5. Ádám leírt 4 különböző számot, majd az összes lehetséges módon kiszámolta 
ezek közül két eltérőnek a különbségét (mindig a nagyobból vonta ki a ki-
sebbet). Az alábbiak közül összesen hányszor kaphatott páros eredményt? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6 

6. Nyáron Öcsi szobájának ablaka állandóan nyitva van. A nap első órájában 
berepült egy szúnyog, ami felébresztette, és ettől kezdve nem tudott aludni 
(előtte nem volt szúnyog a szobájában). A második órában berepült még 2 
szúnyog, de ezalatt Öcsi megölt 1 szúnyogot. A harmadik órában berepült 3 
újabb szúnyog, és Öcsi megölt 2 szúnyogot. A negyedik órában berepült 4 
szúnyog, és Öcsi megölt 3 szúnyogot, és így tovább. Összesen hány szúnyog 
maradt életben Öcsi szobájában a nap végére? 
(A) 11 (B) 12 (C) 23 (D) 24 (E) 24-nél több

7. Összesen hány olyan négyzet látható a mellékelt 8×8-as négyzet-
rácson, amelynek mind a négy oldala vastag folytonos vonal? 
(A) 20 (B) 38 (C) 43 (D) 46 (E) 47 

8. Egy egyenes út mellett 8 fa áll egy sorban, a szomszédosak egymástól 5 m 
távolságra. A bal szélső fa mellett egy kút van, ahonnan egy olyan vödörrel 
lehet vizet vinni a fák tövére, amelybe pontosan két fához elegendő víz fér. 
Legkevesebb hány métert kell megtennie Pistinek, ha az összes fa tövére visz 
vizet, most indul a kúttól, és a végén vissza kell tennie a vödröt a kúthoz? 
(A) 70 (B) 140 (C) 160 (D) 175 (E) 190 

9. Az alábbiak közül összesen hány tömör kockát rakhatott ki János 100 egy-
forma kiskockából, ha az építéshez mindegyiket felhasználta? 
(A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) 9 (E) 13 

10. Egy medence aljára a csempéket az ábrán látható min-
tában rakták le (a minta jobbra és lefelé ugyanígy, L-
alakban folytatódik). Mennyivel több a világos csem-
pék száma a sötétekénél, ha minden sorba és minden 
oszlopba pontosan 20 csempét tettek? 
(A) 1 (B) 10 (C) 15 (D) 20 
(E) mindkét színűből ugyanannyi van 

11. Négy üzletközpont az alábbi mondatok valamelyikét írta a főbejáratához: 
 1. Minden, ami olcsó, az nem finom. 3. Minden, ami finom, az nem olcsó. 
 2. Minden, ami nem finom, az olcsó. 4. Nem minden finom olcsó. 
 Melyik két állítás értelme azonos a fentiek közül? 

(A) 1. és 2. (B) 2. és 3. (C) 3. és 4. (D) 1. és 3. (E) 2. és 4. 

12. Egy festő február utolsó péntekén kezdett hozzá egyik festményéhez, és már-
cius első szerdáján fejezte be azt. Ha közben is minden nap (hétvégén is) 
dolgozott rajta, akkor összesen hány napig dolgozhatott ezen a festményen? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 11 (E) 13 

13. Hány pontot lehet úgy berajzolni a mellékelt ábrára, hogy az 
összes olyan háromszög belsejében, amelynek minden csúcsa a 
körön található, legalább egy berajzolt pont legyen? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Helyezzétek el a mellékelt táblázat 8 mezőjébe 1-től 8-ig a szá-

mokat úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban és a színe-
zett nagy átlóban is 12 legyen a számok összege! Keressétek 
meg az összes megoldást! 
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