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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Az 1 – 2 – 4 – 8 – 16 műveletsorba el lehet úgy helyezni abszolútérték jele-
ket, hogy az eredményül kapott szám... 
(A) 3 (B) 5 (C) 13 (D) 19 (E) 25 

2. Anna és Bea együtt 40 kg, Bea és Cili együtt 50 kg, Cili és Dia együtt 90 kg, 
Dia és Éva együtt 100 kg, Éva és Anna együtt 60 kg. Hány kg lehet az emlí-
tettek közül egynek a tömege? 
(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40 (E) 50 

3. Az ábrán látható 6×6 rácspont közül bármely két vízszintesen 
vagy függőlegesen egymás szomszédságában lévő pont távolsága 
1 cm. Összesen hány olyan 5 cm hosszúságú szakasz van, mely-
nek a végpontjai ezek a rácspontok? 
(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 30 (E) 36 

4. Egy különböző számjegyekből álló nyolcjegyű szám bármely két szomszé-
dos jegyének van 1-nél nagyobb közös osztója. Mi lehet ennek a számnak az 
utolsó számjegye? 
(A) 0 (B) 1 (C) 5 (D) 7 (E) 9 

5. Ábránkon az A, B, C, D, E csúcsoknál lévő szög rendre 
20°, 25°, 60°, 130° és 75°. Hány fokos lehet az F-nél lévő 
szög? (A rajz nem méretarányos.) 
(A) 45 (B) 50 (C) 75 (D) 120 (E) 140 

6. Az alábbiak közül melyik n természetes szám esetén lehet az 1, 2, …, n szá-
mokat beosztani olyan csoportokba, amelyekben 3-3 szám van, és a három 
számból az egyik a másik kettő összege? (Egy számot csak egy csoportba te-
hetünk.) 
(A) 12 (B) 13 (C) 15 (D) 16 (E) 18 

7. A focilabda egy olyan test, melyet ötszög- és hatszögla-
pok határolnak, az ötszöglapok körül hatszöglapok van-
nak, és a hatszöglapok körül váltakozva ötszög- és hat-
szöglapok. Összesen 32 lapja van a focilabdának. Össze-
sen hány sokszögcsúcs van a focilabdán? (A közöseket 
csak egyszer számítjuk.)  
(A) 48 (B) 60 (C) 72 (D) 120 (E) 160 

8. Az ábrán látható bűvös négyzet soraiban is, oszlopaiban is és két 
átlójában is a számok összege ugyanannyi. Mennyi lehet a hiányzó 
hat szám valamelyike? 
(A) 8 (B) 12 (C) 13 (D) 24 (E) 28 

9. Egy 5×5-ös tábla minden mezőjén áll egy bábu. A bábukat egyesével szede-
getjük le, de csak olyan bábut vehetünk le, amely olyan átlós sorban áll, ahol 
akkor páros számú bábu van. (Az 5×5-ös táblának 14 átlós sora van, ezekben 
2, 3, 4 vagy 5 mező van.) Hány bábut vehettünk le így a tábláról, ha ezt kö-
vetően már nem tudunk a feltételeknek megfelelően levenni bábut? 
(A) 7 (B) 9 (C) 11 (D) 13 (E) 15 

10. A jobbra látható téglalapot öt kisebb téglalapra osztottuk, a 
keletkezett öt téglalap oldalai centiméterben mérve egész 
számok. Az ábrán látjuk, mekkora a téglalapok közül 
négynek a centiméterben mért kerülete, és tudjuk, hogy 
ezek közül az egyik téglalap négyzet. (Az ábra nem méret-
arányos.) Hány négyzetcentiméter lehet a sötét színű téglalap területe? 
(A) 18 (B) 20 (C) 24 (D) 30 (E) 36 

11. Egy asztalon van 100 kártya, melyeknek egyik oldala fehér és a másik olda-
luk fekete. Közülük a felének a fehér, a másik felének a fekete oldala van fe-
lül. Miután Miki 50-et, Muki 60-at és Maki 70-et ellentétes oldalára fordított, 
mind a 100 kártyának a fekete oldala lett felül. Mennyi lehet azon kártyák 
pontos száma, amelyeket mindhárman megfordítottak? 
(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40 (E) 50 

12. Béla egy 10 m sugarú kör közepén áll. Onnan indul és minden lépésével pon-
tosan 1 métert tesz meg. Minden lépése előtt közli Pistivel, hogy melyik 
irányba szeretne lépni, de mindig Pisti dönti el, hogy a választott irányba 
vagy azzal ellentétes irányba léphet-e. Pistinek az a célja, hogy Béla mindig a 
kör belsejében maradjon, Béla pedig el szeretné érni a kör határát. Az alábbi-
ak közül a kör közepétől számítva hányadik lépése után lehet biztosan a kör 
belsején kívül Béla, bárhogy is választja Pisti az irányokat? 
(A) 50. (B) 72. (C) 100. (D) 128. (E) Soha nem érheti el. 

13. Kinga többféleképpen is felbontott egy 23×23-as négyzetet 1×1-es, 2×2-es és 
3×3-as négyzetekre úgy, hogy a felbontásban pontosan egy darab 1×1-es 
négyzet is szerepelt. Hány olyan felbontást készíthetett, amelyekben külön-
böző helyre került az 1×1-es négyzet? 
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 15 
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