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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 4. osztály 2019. november 23. 

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

1. Legfeljebb hány különböző négyjegyű szám alkotható a négy legkisebb szám-
jegy segítségével, ha minden számhoz mind a négy számjegyet fel kell hasz-
nálni? 
(A) 9 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) 30 

2. Az 1******8 kifejezésben számjegyeket írunk a *-ok helyére úgy, hogy az 
így kapott nyolc számjegy közül bármely négy egymást követő számjegy ösz-
szege 24 legyen. Mennyi lehet a nyolc számjegy összege? 
(A) 30 (B) 36 (C) 40 (D) 48 (E) Az előzőek egyike sem. 

3. Csenge egy piros és egy zöld vonalat rajzolt egy papírra. Ha végig mindkét 
vonal mentén elvágta ezt a papírt, hány darab papír lehetett ezeknek a vágá-
soknak az eredménye? 
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

4. Évának két akváriumban összesen 100 hala volt. Amikor egyikből 30-at, a má-
sikból 40-et elajándékozott, mindkettőben ugyanannyi hal maradt (közben 
nem szaporodtak és minden hal életben maradt). Hány hal lehetett eredetileg 
a két akvárium valamelyikében? 
(A) 40 (B) 45 (C) 50 (D) 55 (E) 60 

5. Hány óra lehet most, ha a legutóbbi déli 12 órától kétszer annyi idő telt el, mint 
amennyi még hátra van a következő éjfélig? 
(A) reggel 8 (B) déli 12 (C) délután 4 (D) este 8 (E) éjfél 

6. Bence öt kockából az ábrán látható testet építette. Legfeljebb hány 
különböző sorrendben veheti el egymás után az öt kockát, ha mindig 
csak olyat vehet el, amelyiken nincs másik kocka?  
(A) 4 (B) 6 (C) 7-nél több (D) 8-nál több (E) 10-nél több

7. Ha egy 10 cm hosszú giliszta percenként fél métert tesz meg, hány másodperc 
telik el addig, amíg egy 2 m hosszú járaton áthalad? 
(A) 120 (B) 132 (C) 240 (D) 252 (E) 300 

8. Géza egy papírra írt néhány különböző 1000-nél kisebb olyan páros, pozitív 
egész számot, melyben a számjegyek összege 3. Az alábbiak közül hány ilyen 
számot írhatott Géza a papírra? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) 9 

9. Kati és Mari születésnapja ebben az évben a hét ugyanazon napjára esik, Katié 
októberben, Marié pedig novemberben. Ha megszorozzuk 7-tel azt a számot, 
ahányadikán Kati született, akkor megkapjuk hányadikán született Mari. Ok-
tóber hányadikán született Kati? 
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) Nem állapítható meg. 

10. Egy kör alakú, öt részre osztott tábla három részében kezdet-
ben 7 kavics van az itt látható módon. A tábla melletti halom-
ból egy-egy kavicsot egyszerre teszünk a tábla két egymás 
melletti részére, majd ezt többször megismételjük abból a cél-
ból, hogy mind az öt részben ugyanannyi kavics legyen. Az 
alábbiakból hány kavics lehet összesen a táblán, amikor mind 
az öt részben ugyanannyi kavics lesz?  
(A) 25 (B) 35 (C) 65 (D) 80 (E) 100 

11. Egy szobában 30 szék van, mindegyik ugyanazon kör alakú asztal körül. Az 
alábbiakból hány foglalt szék esetén fordulhat elő, hogy Ádám már nem tud 
úgy leülni, hogy a jobb és bal oldali szék is üres legyen mellette? 
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 16 

12. Írjatok az ábrán látható táblázatban mindegyik számjegy alá (tehát mindegyik 
üres mezőbe) egy-egy számjegyet úgy, hogy a kitöltés 
végén minden a táblázatban szereplő számjegy éppen 
annyiszor legyen jelen, mint ahány az adott számjegy 
alá lett írva. Hányas kerülhet így az 1-es alá?  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

13. Ábel az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 számokat olyan sorrendben írta fel, hogy 
bármelyik két egymás után írt szám közt vagy 2 lett a különbség, vagy az egyik 
kétszerese lett a másiknak. Az alábbiakból melyik kerülhetett a sorban negye-
dik helyre? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8 (E) 10 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Tegyetek a 2  2  2  2   5  5  5  5  5 sorba műveleti jeleket úgy, hogy igaz 

legyen az egyenlőség! (Ha két vagy több számjegy közé nem írtok műveleti 
jelet, akkor azt többjegyű számnak kell tekinteni.) Adjatok két eltérő megol-
dást! Zárójel nem használható!  
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