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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 
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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 8. 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. Hány olyan szám van, amelyet néggyel osztva a negyedét, hárommal osztva a 
harmadát, egy ketteddel osztva pedig az egy kettedét kapjuk? 
(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) végtelen sok 

2. Három doboz közül az elsőben 6-tal kevesebb dió van, mint a másik kettőben 
összesen. Hány dió lehet a harmadik dobozban, ha a második dobozban 10 
dióval van kevesebb, mint a másik kettőben összesen? 
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 16 (E) 20 

3. Csaláék négyen élnek együtt: Ági, édesanyja, édesapja és nagyapja. Ha Ági 
ösztöndíját megdupláznák, a család jövedelme 5%-kal növekedne; ha az édes-
anya fizetését dupláznák meg, akkor a család jövedelme 15%-kal emelkedne; 
ha pedig az édesapa fizetését dupláznák meg, akkor a család jövedelme 25%-
kal emelkedne. Hány százalékkal növekedne a család jövedelme, ha a nagyapa 
nyugdíját dupláznák meg? (Egy-egy családtag minden hónapban ugyanakkora 
összeget kap.) 
(A) 30-nál kevesebb (B) 35 (C) 45 (D) 55 
(E) ezekből az adatokból nem lehet megállapítani 

4. Az alábbiak közül hány olyan különböző pont vehető fel a síkban, amelyek 
közül bármelyik három egy egyenlő szárú háromszög csúcsait alkotja? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

5. Egy kirándulás tervezésénél azt feltételezték, hogy a lányok száma 25%-a lesz 
a fiúk számának. A végén kiderült, hogy az egyik lány helyett egy fiú jött, és 
így a lányok száma csak 20%-a lett a fiúk számának. Összesen hányan mentek 
kirándulni? 
(A) 24 (B) 26 (C) 28 (D) 30 (E) 32 

6. Egy 23 tagú társaság 10, 11, 12 és 13 évesekből áll (mind a négy életkor elő-
fordul), életkoraik összege 253 év. Összesen hány 10 éves lehet ebben a társa-
ságban, ha a 12 évesek száma másfélszerese a 13 évesek számának? 
(A) 5-nél kevesebb (B) 5 (C) 7 (D) 11 (E) 11-nél több

7. Az a természetes szám jegyeinek száma n, az 3a  jegyeinek száma m. Az aláb-
biak közül mennyi lehet ekkor n m  értéke? 
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14 

8. Ha az ABCD négyszögben 60ABC DAB     és CAB CBD  , akkor 
előfordulhat, hogy… 
(A) AB AD CB   (B) AB AD CB   (C) AB AD CB   
(D) 2AB AD CB   (E) 2AB AD CB   

9. Az alábbiak közül mely pozitív egész n-ekre lehet az 1, 2, 3, ..., 3n  számokat 
n csoportba osztani úgy, hogy minden csoportban három szám legyen, és a 
három szám közül a legnagyobb egyenlő legyen a másik kettő összegével 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 10 

10. Egy öttagú társaságban néhányan ismerik egymást, néhányan nem. Az isme-
retség kölcsönös. A felsoroltak közül melyik lehet egy ilyen társaságban az 
egyes emberek ismerőseinek száma? 
(A) 4, 4, 4, 4, 3 (B) 2, 3, 2, 1, 0 (C) 3, 3, 3, 3, 3 
(D) 2, 3, 2, 3, 1 (E) 4, 1, 2, 2, 2   

11. Az ABC háromszögben az AD és BE súlyvonalak M-ben metszik egymást. 
Melyik következtetés helyes ekkor az alábbiak közül? 
(A) Ha 90AMB   , akkor 3AC BC AB  . 
(B) Ha 90AMB   , akkor 3AC BC AB  . 
(C) Ha 90AMB   , akkor 3AC BC AB  . 
(D) Ha 90AMB   , akkor 3AC BC AB  . 
(E) Ha 90AMB   , akkor 3AC BC AB  . 

12. Felírtunk sorban egymás mellé néhány számot. A felírtak közül bármely 4 
egymás melletti szám összege pozitív, és bármely 5 egymás melletti szám ösz-
szege negatív. Hány számot írhattunk így fel? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

13. Egy 8×8 mezőből álló sakktáblát úgy kell feldarabolnunk n darab téglalapra, 
hogy egyetlen mezőt sem vághatunk ketté, mindegyik téglalapnak ugyanannyi 
fehér mezőt kell tartalmaznia, mint feketét, de bármely két különböző tégla-
lapban a fehér mezők számának különböznie kell. Az alábbiak közül n mely 
értéke esetén tudjuk ezt megvalósítani? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Három különböző számról tudjuk, hogy összegük 10, valamint a legnagyobb 

és a legkisebb különbsége 3. Milyen értékeket vehet fel a középső szám? 
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