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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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Megyei/körzeti forduló 4. osztály 2021. október 15. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
rögzítsétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Melyik számjegy található meg a 12 + 23 + 58 + 67 − 34;  21 + 34 + 49 +  

+ 66 − 35;  17 + 62 + 33 + 58 − 36 műveletek eredményei közül a legnagyobban? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

2. Az alábbiakból mennyi lehet három különböző kétjegyű szám számjegyeinek 
összege? 
(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 52 (E) 54 

3. Béla és Csaba életkoruk évei számának összege most 17 év. Hány év múlva 
lesz éveik számának összege 35 év? 
(A) 9 (B) 11 (C) 13 (D) 15 (E) 18 

4. Összesen hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a középső szám-
jegy egyenlő a másik két számjegy összegével? 
(A) 39 (B) 42 (C) 45 (D) 48 (E) Előzőek egyike sem. 

5. Arra a kérdésre, hogy hány csapat jutott a döntőbe a zsűri egyik tagja azt 
mondta, hogy 42-nél kevesebb, egy másik tagja, hogy 41-nél kevesebb és 
egy harmadik tagja, hogy 43-nál kevesebb. Összesen hány csapat jutott a 
döntőbe, ha e három zsűritagból ketten mondtak igazat, egy pedig hazudott? 
(A) 40 (B) 41 (C) 42 (D) 43 (E) 44 

6. Piroska egy piros, egy sárga és egy zöld vonalat rajzolt egy négyzet alakú 
papírra. Ha végig mindhárom vonal mentén elvágta ezt a papírt, hány darab 
papír lehetett ezeknek a vágásoknak az eredménye? 
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 10 (E) 15 

7. 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 

8. Hány téglalapra darabolhatta Béla a vonalak mentén az ábrán 
látható, négyzetekből álló síkidomot? (A darabolás után csak 
téglalapok keletkezhettek!) 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

9. Egy 20 cm széles és 30 cm hosszú papíron vágható akkora rés, amelyen átfér 
egy … 
(A) 20 cm széles,30 cm hosszú és 3 cm vastag könyv. 
(B) 50 cm széles, 50 cm hosszú és 3 cm vastag könyv. 
(C) 25 cm átmérőjű labda. (D) 30 cm átmérőjű labda. 
(E) 600 cm élű kocka.   

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

11. Írjátok be az ábrán látható körökbe 10-től 18-ig az egész 
számokat (mindegyikbe egyet) úgy, hogy a háromszög 
minden oldalán a számok összege egyenlő legyen! 

 Az alábbiakból mennyi lehet ez az összeg?  
(A) 51 (B) 53 (C) 56 (D) 57 (E) 59 

12. A szabályos dobókocka 3 itt látható lapján 1, 2 és 3 pötty van. A tőle jobbra 
lévő hálójának egyik négyzetébe berajzoltuk azt a 3 pöttyöt, ami azon a la-
pon látható. Mennyi lehet a pöttyök száma a háló 
sötét négyzetében? (A szabályos dobókocka lapjai 
1-től 6-ig pöttyözöttek és a szemközti lapokon a 
pöttyök számának összege 7; a pöttyök csak a koc-
ka lapjának külsején láthatók.)  
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

13. Töltsétek ki a táblázatot úgy, hogy minden sorban, minden 
oszlopban és mindkét átlóban ugyanannyi legyen a számok 
összege! (Ha szükséges, ugyanazt a számot többször is beírhat-
játok.) Hányas kerülhet így a szürke mezők valamelyikébe?  
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 7 

 5 8 4 
9  3 2 
1 4 7  
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