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„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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Országos döntő 5. osztály 2018. november 24. 

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

1. Egy kör alakú asztalnál ülő társaság tagjai felállnak. Amikor visszaülnek, azt 
veszik észre, hogy senkinek sincs olyan szomszédja, aki előzőleg is a szom-
szédja volt. Az alábbiak közül hány tagú lehet ez a társaság? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

2. Összesen hány olyan téglalap látható az ábrán, amelynek 
mind a négy oldala be van rajzolva? 
(A) 6 (B) 7 (C) 13 (D) 15 (E) 18 

3. A macska szeretné elkapni az egeret, aki menekül előre. Induláskor egy egye-
nes mentén a macska az egértől 5 macskaugrásra, az egér a lyuktól 20 egérlé-
pésre van úgy, hogy az egér a macska és a lyuk között található. Amíg a 
macska 1-et ugrik, az egér 3-at lép (mindketten csak az egyenes mentén ha-
ladhatnak). Ha az egér eléri a lyukat, a macska már nem tudja őt elkapni. Egy 
macskaugrás hossza azonos 10 egérlépéssel. Ekkor a macska az egeret… 
(A) nem tudja elkapni (B) el tudja kapni 
(C) 1 lépéssel a lyuk előtt kapja el (D) 2 lépéssel a lyuk előtt kapja el 
(E) 3 lépéssel a lyuk előtt kapja el   

4. Összeadtunk egy kétjegyű számot egy háromjegyűvel, és az eredmény négy-
jegyű lett. Ebben az összeadásban mindhárom előforduló szám olyan, hogy 
elölről és hátulról kiolvasva ugyanannyit ér. Az alábbiak közül melyik szám-
jegy fordulhat elő e számok valamelyikében? 
(A) 0 (B) 2 (C) 5 (D) 7 (E) 8 

5. Egy 3×3-as táblázat minden mezőjébe egy-egy piros vagy zöld korongot tet-
tünk. Összesen hány piros korong lehet a táblázatban, ha nincs olyan sor, osz-
lop vagy átló, amelyikbe három azonos színű korong került volna? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

6. A mellékelt 4×4-es táblázat mezőit úgy töltjük ki az 1, 2, 3, 4 
számokkal, hogy mindegyik sorban, mindegyik oszlopban és 
mindkét átlóban szerepel mind a négy szám. Az alábbiak közül 
mennyi lehet a három befestett mezőben álló szám összege? 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 

7. Egy téglalapot feldaraboltunk három téglalapra. Az egyik 5 cm × 11 cm-es, a 
másik 4 cm × 6 cm-es lett. Hány cm2 lehet a harmadik téglalap területe? 
(A) 6 (B) 11 (C) 20 (D) 21 (E) 42 

8. Anna felbontotta a 350-et néhány egymás utáni természetes szám összegére. 
Az alábbiak közül melyik összeadandó szerepelhetett a felbontásban? 
(A) 26 (B) 27 (C) 50 (D) 70 (E) 88 

9. Andris felírta egy kör kerületére 1-től 20-ig az egész számokat a következő 
sorrendben: 1, 20, 5, 12, 9, 14, 11, 8, 16, 7, 19, 3, 17, 2, 15, 10, 6, 13, 4, 18. 
Ezután meghatározta a közvetlen szomszédok különbségeit (mindig a nagyobb 
számból vonta ki a kisebbet), és a legkisebb különbség 3 lett. Más sorrendben 
felírva a számokat, az alábbiak közül mennyi lehet a közvetlen szomszédok 
legkisebb különbsége? 
(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11 

10. Adott az ábra szerint kitöltött 3×3-as négyzetrács. Egy lépésben 
ugyanannyival csökkenthetjük három olyan mező mindegyikében 
az ott lévő számok értékét, amelyek a rács alatti ábrák valamelyike 
szerint helyezkednek el. (Bármelyik lépésben a négy lehetőség bár-
melyikét választhatjuk.) Hány ilyen lépéssel érhető 
el, hogy minden mezőben 0 álljon? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 (E) 10 

11. Egy társaságban mindenki hazug vagy igazmondó. Az első ezt mondta: „Raj-
tam kívül a többiek között 1-gyel több hazug van, mint igazmondó.” A máso-
dik: „Rajtam kívül a többiek között 2-vel több hazug van, mint igazmondó.” 
Így folytatták, amíg mindenki megszólalt, 1-gyel nagyobb számot mondva, 
mint az előző. Az alábbiak közül összesen hányan lehetnek a társaságban? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

12. Az ábrán 15 korong látható. Egy lépésben bármelyik ko-
ronggal vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan átugor-
hatunk egy vele szomszédos mezőn álló korongot, ha an-
nak túlsó oldalán éppen nincs korong. Az alábbiak közül 
hány ilyen lépéssel érhető el, hogy a 15 korong az ábrán 
látható 15 üres mezőre kerüljön? 
(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18 (E) az előzőek egyike sem 

13. Az N kétjegyű pozitív egész számot megszoroztuk 2-vel, a kapott eredmény-
ben felcseréltünk két számjegyet, az így nyert számot elosztottuk 2-vel, majd 
az eredmény ismét az N szám lett. Összesen hány ilyen N szám létezik? 
(A) 0 (B) 4 (C) legalább 9 (D) legalább 14 (E) legalább 18 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Daraboljátok fel az ábrán látható alakzatot a rácsvonalak mentén 

négy azonos alakú és nagyságú részre úgy, hogy mindegyik rész-
ben egy fekete kör legyen! Rajzoljatok le két különböző ilyen fel-
darabolást! 

0 8 3 
7 11 10 
3 9 0 
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