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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 alábbiakból hányas lehet egy olyan egész szám utolsó számjegye, amelynek 

különböző kitevőjű hatványainak utolsó jegyei között előfordul az 1, 4 és 6 is? 
(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

2. Legfeljebb hány jegyű lehet az a különböző számjegyekből álló szám, mely-
ben bármely két szomszédos számjegy összege osztható 3-mal? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) 9 

3. Ha az ábrán látható háromszögek mind szabályosak és a 
szürke háromszög oldala 8 cm, a fekete háromszögé 3 cm, 
akkor hány cm a legnagyobb háromszög kerülete? 
(A) 48 (B) 64 (C) 72 (D) 81 (E) 90 

4. Legtöbb hány olyan szám van, amely előáll három 3-jegyű szám összegeként 
abc bca cab+ + alakban, ahol a, b, c különböző számjegyek? 
(A) 15 (B) 16 (C) 18 (D) 19 (E) 20 

5. Az ABCD trapéz szárainak hossza b és d, az átlók által létrehozott négy három-
szög területe közül a b hosszúságú oldalhoz tartozóé t1, míg a d hosszúságú ol-
dalhoz tartozóé t2. Ekkor … 
(A) ha b = d, akkor t1 = t2 (B) ha b > d, akkor t1 > t2. 
(C) ha b > d, akkor t1< t2 (D) ha b ≠  d, akkor t1 ≠  t2. 
(E) ha b ≠  d, akkor t1 = t2.   

6. A Príma cég csak prímszám hosszúságú pálcikákat gyárt, azaz 2 cm, 3 cm, 
5 cm, 7 cm, … hosszúságú pálcikákat. Tőlük csak különböző hosszúságú 
pálcikákat vásárolunk. Az alábbiakból pontosan hány különböző hosszú pál-
cika vásárlása esetén rakhatunk ki csak ezek felhasználásával olyan négyze-
tet, amelyhez minden megvásárolt pálcikát felhasználunk az oldalak egyrétű 
és hézagmentes kirakásához? 
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11 

7. Egy 500 embert érintő felmérés során kiderült, hogy a megkérdezettek 46%-
a szereti az eper, 71%-a a vanília, 85%-a csokoládé fagylaltot. Az alábbiak-
ból a megkérdezettek között összesen hány olyan ember lehet, aki mind a há-
romféle fagylaltot szereti? 
(A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 10 (E) 16 

8. Egy konkáv négyszög oldalainak felezőpontjait összekötöt-
tük az ábrán látható módon. Hogyan aránylik az így kapott 
négyszög területe az eredeti négyszög területéhez? 
 
(A) negyede (B) harmada (C) fele (D) háromnegyede (E) egyenlőek 

9. A Mikulás puttonyokba rakja a szaloncukrokat, mindegyikbe 35-öt. Így a 
végén 7 szaloncukor megmarad. Összesen mennyi maradhat meg, ha 15 sza-
loncukrot rakna a puttonyokba? (Ekkor más darabszámú puttonyt használna.) 
(A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 12 

10. Egy tetraéder lapsíkjai 15 részre osztják a teret. E részek közül hányba 
metszhet bele egy egyenes? 
(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11 

11. Telebuksza így szólt az unokájához: „Karcsi, figyelj jól! Mindjárt itt a kará-
csony. Magamhoz vettem egy 300 és 500 euro közötti összeget, mégpedig 6 
euro egész számú többszörösét. Kapsz belőle 5 eurot 1 eurosokban. Amikor 
egy-egy eurot átadok neked, a nálam maradt összeg először osztható lesz 5-tel, 
majd 4-gyel, azután 3-mal, majd 2-vel, végül csak 1-gyel és önmagával. Ha 
megmondod, hány euro van nálam, még egy tízes üti a markodat!” Melyik 
számjegy fordul elő abban a számban, ahány eurot magához vett Telebuksza? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

12. Az Aranyröges Birodalomban a megmunkált aranytárgyak értéke tömegük 
négyzetével arányos. Tolvajok ellopnak egy 100 peták értékű aranytárgyat, 
és ebből egyforma tömegű medálokat készítenek, melyek értéke összesen 10 
peták. A medálokat egy ékszerész megvásárolja, majd belőlük (nem feltétle-
nül egyforma tömegű) karkötőket készít oly módon, hogy egy-egy karkötő-
höz egész számú medált használ fel. A karkötők összértéke 46 peták. Hány 
petákot érhet valamelyik karkötő? 
(A) 1 (B) 4 (C) 9 (D) 25 (E) 36 

13. A Hupikék Törpikék 1001 m×945 m méretű téglalap alakú erdejében 1280 
darab 1 méter átmérőjű fenyőfa él. A törpök szeretnének 20 m×34 m méretű 
téglalap alakú teniszpályákat kijelölni az erdőben, anélkül, hogy egyetlen fe-
nyőt is ki kellene vágniuk. A fák bármilyen elhelyezkedése esetén, az alábbi-
akból hány teniszpálya jelölhető így ki biztosan? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 
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