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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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Az 1-13. feladatok megoldását a honlapon a megfelelő helyre tett X-szel rög-
zítsétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Az alábbiak közül a kiindulási ponttól hány cm-re kerülhet egy olyan szöcs-

ke, amelyik egy egyenes mentén jobbra vagy balra kedve szerint 6 cm-re 
vagy 8 cm-re ugrik onnan, ahol éppen tartózkodik? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

2. Ati az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 számokat két csoportba osztotta úgy, hogy 
az egyik csoportban lévők szorzata egyenlő lett a másik csoportban lévők 
összegével. Az alábbiakból melyik kerülhetett a szorzatot adó csoportba? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 7 

3. Hány négyzetre darabolhatta Balázs a vonalak mentén az ábrán 
látható, négyzetekből álló síkidomot? 
(A) 4 (B) 5 (C) 8 (D) 11 (E) 12 

4. A papagáj-kiállításon Anna, Bori, Csenge, Dia és Éva a valamilyen sorrendben 
egymás mellett lévő kalitkáik mögött állnak és ezen a soron másoknak nincs 
papagájuk (minden gyereknek egy kalitkája van és minden papagáj kalitkában 
van). Ha Anna kalitkájától jobbra 14, Boriétól jobbra 32, Csengéétől jobbra 8 
és Diáétól jobbra 20 papagáj van, és az öt lánynak összesen 37 papagája van a 
kalitkákban, akkor összesen hány papagáj lehet Csenge kalitkájában? 
(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 12 (E) 14 

5. A tavalyi kosárversenyre 15 iskola nevezett csapatot, mindegyik 1, 2 vagy 3 
csapatot. Az alábbiakból ezek közül hány iskola nevezhetett 3 csapatot, ha 
összesen 22 csapatot neveztek ezek az iskolák? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

6. Egy utcában, amelyet több más utca keresztez, a páros oldalon a házszámok 
összege egyik saroktól a másikig 78, és ezen a szakaszon legalább 5 ház van. 
Hányas lehet ezen a szakaszon az egyik saroktól számított negyedik ház ház-
száma? 
(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 18 

7. Egy kiránduláson Ági 2 barátjával vett részt, Béla 3-mal és Csilla 4-gyel. Az 
alábbiakból összesen hány résztvevője lehetett ennek a kirándulásnak, ha raj-
tuk és barátaikon kívül más nem vett részt a kiránduláson? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 9 (E) 12 

8. Gézának egy darab 1×1-es négyzetlapja, valamint négy darab 1×2-es, egy 
darab 1×3-as, két darab 1×4-es és egy darab 1×5-ös méretű téglalapja van. 
Az alábbiak közül milyen méretű négyzeteket lehet ezek segítségével hé-
zagmentesen és átfedés nélkül kirakni? (Nem kötelező az összes darabot fel-
használni.) 
(A) 2×2 (B) 3×3 (C) 4×4 (D) 5×5 (E) 6×6 

9. Mekk Elek háza 3 helyiségből áll, és a háznak 1 ajtaja nyílik a szabadba. A he-
lyiségekből több ajtó is nyílhat a szomszédosokba. Összesen hány ajtaja lehet 
egy helyiségnek az alábbiak közül, ha mindegyiknek ugyanannyi ajtaja van? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

10. Egy doboz vitaminos pezsgőtabletta 70 g, ha 15 tabletta van a dobozban. Ha 
csak 10 tabletta van egy ugyanolyan dobozban, akkor 50 g. Hány gramm egy 
pezsgőtabletta? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 8 

11. Az asztalra letettünk egy záródó láncba 6 különböző 
dominót (lásd az ábrát). A 6 dominón mennyi lehet így 
összesen a legkevesebb pont? (A dominók mindkét olda-
lán 0‐6-ig lehet a pontok száma és az érintkező dominó-
oldalakon azonos számú pontnak kell lenni.)  
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14 

12. Gergő, Tamás és Feri pingpongoznak. Mindig kettő játszik és a harmadik 
pihen úgy, hogy mindig a vesztes helyére áll be, aki addig pihent. Ha Gergő 
12 partit, Tamás pedig 25 partit játszott, akkor összesen hány parti alatt 
pihenhetett Feri? 
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14 

13. Egy éléskamra négy sarkában egy-egy egérlyuk van. Két egér fogócskázik a 
kamrában, amikor megjelenik a macska. Az egerek bebújnak ezekbe az egér-
lyukakba. Összesen hányféleképpen bújhatnak el ezek az egerek? (Különbö-
zőnek akkor tekintjük az elbújást, ha a két egérből legalább az egyik nem 
ugyanabban a lyukban bújt el.) 
(A) 7 (B) 8 (C) 12 (D) 16 (E) 20 
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