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Az 1-4. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Összesen hány olyan abcd  négyjegyű szám létezik, amelyre a b c d+ = +
és 2 2 2 2a b c d+ = + ?

(A) 10-nél több (B) 90-nél több (C) 170-nél több

(D) 200-nál több (E) 234-nél több

2. Adott az ABCD négyzet. Misi megjelölte a négyzet síkjában az összes olyan
P pontot, amelyre az ABP, BCP, CDP és DAP háromszögek mindegyike
egyenlő szárú. Összesen hány különböző pontot jelölt meg Misi?

(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 9 

3. Egy végtelen négyzetrács néhány mezőjét feketére festettük úgy, hogy min-
den 2×3-as vagy 3×2-es rácstéglalap pontosan 2 fekete mezőt tartalmaz.
Pontosan hány fekete mezőt tartalmazhat egy 9×11-es rácstéglalap?

(A) 31 (B) 32 (C) 33 (D) 34 (E) 35 

4. Andrásnál, Bélánál, Csabánál és Daninál együtt 6 egyforma barack van.
Összesen hányféleképpen lehetséges ez, ha az is előfordulhat, hogy nem
mindegyiküknél van barack?

(A) 72 (B) 76 (C) 78 (D) 80 (E) 84 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 

5. Bizonyítsátok be, hogy minden a, b, c pozitív valós számhármasra teljesül az
3

2

a b c

b c c a a b
+ + ³

+ + +
 összefüggés! 
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