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Megyei/körzeti forduló 3. osztály 2020. november 13. 

Az 1-13. feladatok megoldását a verseny honlapján a megfelelő helyre tett  
X-szel rögzítsétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Teri egy teljes héten át kétnaponta megevett egy almát. Összesen hány almát 

ehetett azon a héten? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

2. Az üres körökbe írjátok be 1-től 7-ig a számokat, mindegyiket egyszer úgy, 
hogy a műveletek helyes eredményre vezessenek! Hányas kerülhet így a kö-
zépső körbe? 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6 

3. Írjátok le a 12, 28, 33, 40, 55, 66, 72, 90, 100 számokat római számokkal! Ha 
helyesen írtátok le ezt a tíz számot, akkor az I, V, X, L, C jelek közül melyik-
re igaz, hogy nem írtatok nála többet a másik négy jel egyikéből sem? 
(A) I (B) V (C) X (D) L (E) C 

4. Pajkos Peti 4 lányt hívott a csúcshegyi túrára, és azt kérte tőlük, hogy mind-
egyikük hozza el egyik testvérét is. A lányok megfogadták a kérést, ezért Peti 
hálából a túra végén minden lánynak adott két Túrórudit, és saját maga számá-
ra is pontosan két darab maradt. Hány Túrórudit vihetett a túrára Pajkos Peti? 
(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 18 

5. Hány részre vágható az ábrán látható kolbász három vágás-
sal, ha a keletkező részeket a vágás után nem szabad elmoz-
dítani? (Egy vágás az ábrán egy egyenes vonalát követi.)  
(A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 10 (E) 11 

6. Egy mesebeli ország 12 kovácsmesterének sürgősen meg kell patkolnia a 
király 15 lovát. Legkevesebb hány perc alatt végezhetik el a patkolást, ha egy 
kovácsmester egy lólábat egy perc alatt patkol meg, és csak álló lovat lehet 
patkolni? (Egy ló nem állhat háromnál kevesebb lábon, és egy lábat egyszer-
re csak egy kovácsmester patkolhat.) 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

7. A mi házunkban 6 lakás van. Van amelyiknek 3 és van amelyiknek 2 ablaka 
van. A házunkon összesen 17 ablak van. Hány háromablakos lakás lehet a 
házunkban? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

8. Ábel négyzet alapú várfalat épített. Összesen 32 darab egyforma kockája 
volt. Hány kocka került az egyes oldalakra, ha mindenhol két sor magas és 
egy sor széles tömör falú építményt alkotott és az összes kockát felhasználta? 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 

9. Ági néni megkérdezte az osztályában, hogy kinek hány testvére van. A kö-
vetkező válaszokat kapta: 

- 7 tanuló felelte, hogy neki 1 testvére van; 
- 10-en válaszolták, hogy 2 testvérük van; 
- 2-en mondták, hogy nincs testvérük. 

 Hány gyermek van összesen ezek családjaiban? Tudjuk, hogy mindenki vála-
szolt (és igazat) a kérdésre és azt is tudjuk, hogy egy ikerpár is jár ebbe az 
osztályba, akiknek nincs másik testvérük. 
(A) 43 (B) 44 (C) 45 (D) 46 (E) 47 

10. Írjátok be a körökbe a 10, 20, 30, 40, 50 számok mindegyikét 
úgy, hogy a háromszög csúcsaiba kerülő 3 szám összege ugyan-
annyi legyen, mint a négyszög csúcsaiba kerülő 4 szám összege! 
Mennyi lehet ez az összeg? (Egy körbe csak egy szám írható!)  
(A) 100 (B) 110 (C) 120 (D) 130 (E) 140 

11. Egy bizonyos szabály szerint sorbarendeztük a következő számokat:  
10, 11, 13, 17, 25, … 

 A megkezdett szabály szerint folytatva az alábbiak közül melyik szám kerül-
het bele ebbe a számsorba? 
(A) 32 (B) 41 (C) 47 (D) 73 (E) 137 

12. Hány pálcika áthelyezésével valósítható meg az ábrán, hogy 
három négyzet keletkezzen, és minden pálcika valamelyik 
négyzet oldala legyen? (A pálcikákat nem szabad eltörni 
vagy egymásra helyezni.)  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

13. Négyzet alakú kertünkben Bodri kutya nagyon vigyáz a 
kilenc négyzetes virágágyásokra, így csak a köztük, il-
letve mellettük futó ösvényeken haladhat. Hány méter 
hosszú úton juthat el Bodri jelenlegi helyétől a sarokban 
lévő csontig, ha a külső ösvényeket övező kerítés hosz-
sza 36 méter, és Bodri az útja során nem jut többször 
ugyanarra a helyre?  
(A) 10 (B) 12 (C) 18 (D) 35 (E) 42 
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