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AR Az erdőben különféle ösvényeken lehet 
eljutni a parkolótól az erdészházig. 
Vannak meredekebb és vízszintesebb 
szakaszok. A vonalakon található számok 
megmutatják, hogy hány perc alatt lehet 
megtenni az adott útszakaszt. 
Mennyi idő alatt lehet eljutni leghamarabb a parkolótól az erdészházig? 
FH: 13 perc MF: 16 perc PL: PASSZ YX: 14 perc 

 
AZ Egy bogár a ponttal jelölt helyről indulva úgy halad, hogy 

mindig egy egységgel nagyobb oldalú négyszöget jár be 
(az ábrán látható módon).  
Mekkora utat tett meg már, amikor hatodszor érkezik 
vissza a kiindulóponthoz (az induláson kívül)? 

 
HX: PASSZ SZ: 84 XL: 68 YP: 73 

 
BD Mit mondhatunk a következő tört értékéről? 

 44456667

55567778




 

FN: éppen egyenlő 1-gyel MR: 1-nél kisebb RB: PASSZ TJ: 1-nél nagyobb 
 
BJ 6 szöget vertünk be egy deszkába az ábrán látható 

módon. A szögek egybevágó szabályos háromszögekből 
álló rács csúcsaiban helyezkednek el.  
Egy befőttes gumit kifeszítünk néhány szögre. Hány 
különböző alakú háromszöget tudunk így létrehozni?  

 

AR: 3 KD: 4 LN: PASSZ SL: 5 
 
BP Mekkora lehet a 

   

   
  tört maximális értéke, ha A és B két különböző 30-nál 

kisebb pozitív egész szám? 
CT: 29 JF: PASSZ WV: 59 YD: 57 

 
BX Egy bogár a ponttal jelölt helyről indulva úgy halad, hogy 

mindig kettő egységgel nagyobb oldalú szabályos 
háromszöget jár be (az ábrán látható módon).  
Mekkora utat tett meg már, amikor hatodszor érkezik 
vissza a kiindulóponthoz (az induláson kívül)?  
HX: 102 SZ: 103 XL: PASSZ YP: 108 
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CB Az ABCD téglalapot az ábrán látható módon négy részre 
osztottunk. A BC oldal hossza 5 cm. A 3-as számmal jelölt 
négyzet egyik oldala 2 cm. Tudjuk még, hogy a 2-es 
számmal jelölt téglalap kerülete 16 cm. 
Mennyivel nagyobb a négy darab kis téglalap kerületének 
összege az eredeti ABCD téglalap kerületénél? 

 

HD: 18 cm-rel LV: PASSZ VJ: 24 cm-rel YJ: 12 cm-rel 
 
CH A rendőrség keres egy járművet, amelynek a rendszámáról a következő 

információkat tudják a szemtanúk elbeszélése alapján: 
 Az egyik betűje vagy M, vagy N.  
 Egy másik betűje vagy E, vagy F. 
 Az első betűje K. 
 A rendszámban az 1, a 6, és a 7 szerepel. 

Hány darab autót kell a rendőrségnek az adatok alapján ellenőriznie? 
(Egy rendszám 3 betűből és utána három számból áll, például: GVL-324.) 
DR: 48 KX: 12 SF: PASSZ WH: 24 

 
CN Egy zsákban 17 üveggolyó van, összesen 4 féle színben: piros, zöld, kék és 

fehér. Judit belenézett, és a következő igaz állításokat mondta 
osztálytársainak: 
 A zsákban minden színű golyóból különböző számú található.  
 Minden színű golyóból legalább kettő található. 
 A zöld színűből van a legtöbb. 

Majd megkérdezte osztálytársaitól, hogy hány darab üveggolyó található a 
zsákban az egyes színekből. Hányféle választ kaphatott? 
JR: 12 QD: 18 UB: 3 VX: PASSZ 

 
CT Tegyük fel, hogy igaz a következő állítás: 

„Ha Zenész Zoli egy napon zongorázik, akkor a következő napon is zongorázni 
fog.” 
Ha ma zongorázott Zoli, mi következik ebből? 
 Tegnap Zoli zongorázott. 
 Zoli mától kezdve minden nap zongorázni fog. 
 Zoli soha többé nem fog zongorázni. 
 Zoli eddig minden nap zongorázott. 

Mennyi igaz a négy fenti állítás közül? 
HP: 2 PR: 1 VP: PASSZ WT: 3 
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CV Baráti hálót rajzoltunk: minden lányt egy ponttal jelöltünk, és két pontot akkor 
kötöttünk össze, ha az általuk jelölt két lány barátságban van egymással.  
 Mária Lucával, Julcsival és Petrával van barátságban.  
 Anna csak Julcsival barátkozik. 
 Petra Márián kívül csak Lucával van barátságban. 

Melyik rajz ábrázolja helyesen a lányok baráti viszonyait? 
DL:  PF:  TX:  ZN: PASSZ 

 
DF Mekkora lehet a 

   

   
  tört maximális értéke, ha A és B két különböző 40-nél 

kisebb pozitív egész szám? 
CT: PASSZ JF: 79 WV: 77 YD: 39 

 
DL Egy számsorozatban a sorozat második elemétől kezdve a következő szám 

mindig az a szám lesz, ahány betűből az előtte lévő szám áll.  
Például: 3 (három) → 5 (öt) → 2… 
Mi lesz a 6-tal kezdődő sorozat századik eleme? 
BJ: 5 IN: 2 LB: PASSZ OH: 13 

 
DR Egy kirándulásra az osztály mind a 29 tanulójának 1000 Ft-ot kellene beadnia. 

Néhány tanuló már beadott 900 Ft-ot, de pontosan kétszer annyi tanuló még 
semmit sem fizetett. A többi 5 tanuló mindegyike 600 Ft-ot hozott be.  
Hány forint hiányzik még a kiránduláshoz? 
CV: 18 800 Ft EJ: 20 600 Ft GF: 13 400 Ft ML: PASSZ 

 
DZ Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint. 

Kockaország 4 versenyzője 11 érmet, míg Kobakország 2 versenyzője 5 érmet 
gyűjtött. Melyik országban szerzett egy versenyző átlagosan kevesebb érmet? 
HJ: Kockaországban IV: Kobakországban

  
RN: PASSZ ZB: ugyanannyit 

szereztek 
 
EJ Baráti hálót rajzoltunk: minden fiút egy ponttal jelöltünk, és két pontot akkor 

kötöttünk össze, ha az általuk jelölt két fiú barátságban van egymással.  
 Márk Lajossal, Józsival és Péterrel van barátságban.  
 Tomi csak Józsival barátkozik. 
 Lajos Márkon kívül csak Józsival van barátságban.  

Melyik rajz ábrázolja helyesen a fiúk baráti viszonyait?  
DL:  PF: PASSZ TX:  ZN:  
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EP Mekkora lehet a 
   

   
  tört maximális értéke, ha A és B két különböző 25-nél 

kisebb pozitív egész szám? 
CT: 24 JF: 47 WV: PASSZ YD: 49 

 
EX Mennyi az alábbi SUDOKU ábrán a hiányzó számok 

összege? 
(Minden sorban, minden oszlopban és a vastag vonallal 
jelölt téglalapokon belül elő kell fordulnia az 1, 2, 3, 4, 5 
és 6 számok mindegyikének.) 
 

 

3  1 5   

4 2 6  1 5 

  4   3 

6      

2   1  6 

 5 3  2 4 

BD: 64 FV: 61 NJ: PASSZ XZ: 63 
 
FB Egy bogár a ponttal jelölt helyről indulva úgy halad, hogy 

mindig egy egységgel nagyobb oldalú szabályos 
hatszöget jár be (az ábrán látható módon).  
Mekkora utat tett meg már, amikor negyedszer érkezik 
vissza a kiindulóponthoz (az induláson kívül)? 

 
HX: 60 SZ: 57 XL:61 YP: PASSZ 

 
FH Egy osztály létszáma 36. Melyik állítás nem lehet igaz? 

A - Tizenhétszer annyi a fiúk száma, mint a lányoké. 
B - Négyszer annyi a lányok száma, mint a fiúké. 
C - Ha a fiúk egymás után felsorakoznak, akkor minden fiú mellé pontosan 
két lányt lehet állítani. 

AZ: C BX: A FB: B IT: PASSZ 
 
FN Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 3x3-as 

interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott sorában, 
illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre változnak.  

Az A 2 C 3 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?   

DZ:  GR:  MZ:  

 
 
ZT: PASSZ 
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FT A rendőrség keres egy járművet, amelynek a rendszámáról a következő 

információkat tudják a szemtanúk elbeszélése alapján: 
 A rendszámban a H, az N, és az L szerepel. 
 Az egyik számjegye vagy 6, vagy 8.  
 Egy másik számjegye vagy 1, vagy 7. 
 Az első számjegye 3. 

Hány darab autót kell a rendőrségnek az adatok alapján ellenőriznie? 
(Egy rendszám 3 betűből és utána három számból áll, például: GVL-324.) 
DR: PASSZ KX: 48 SF: 24 WH: 12 

 
FV Mit mondhatunk a következő tört értékéről? 

 22236667

55549998




 

FN: 1-nél nagyobb MR: PASSZ RB: éppen egyenlő 1-gyel TJ: 1-nél kisebb 
 
GF Baráti hálót rajzoltunk: minden lányt egy ponttal jelöltünk, és két pontot akkor 

kötöttünk össze, ha az általuk jelölt két lány barátságban van egymással.  
 Mária Lucával, Julcsival és Petrával van barátságban.  
 Anna csak Julcsival barátkozik. 
 Petra Márián kívül csak Lucával van barátságban. 

Melyik rajz ábrázolja helyesen a lányok baráti viszonyait? 

DL:  PF:  

 

TX: PASSZ ZN:  

 
GL Mennyi az alábbi SUDOKU ábrán a hiányzó számok összege? 

(Minden sorban, minden oszlopban és a vastag vonallal 
jelölt téglalapokon belül elő kell fordulnia az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 
számok mindegyikének.) 
 

 

 3    6 

1  4 2 5  

 5   1  

 4 5  3 2 

  6  4  

3 1 2  6  

BD: 60 FV: 63 NJ: 65 XZ: PASSZ 
 
GR Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint. 

Kockaország 4 versenyzője 15 érmet, míg Kobakország 2 versenyzője 7 érmet 
gyűjtött. Melyik országban szerzett egy versenyző átlagosan kevesebb érmet? 
HJ: Kobakországban IV: PASSZ RN: ugyanannyit 

szereztek 
ZB: Kockaországban 
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GZ Egy zsákban 13 üveggolyó van, összesen 4 féle színben: piros, zöld, kék és 

fehér. Judit belenézett, és a következő igaz állításokat mondta 
osztálytársainak: 
 A zsákban minden színű golyóból különböző számú található. 
 Minden színű golyóból legalább egy található. 
 A fehér színűből van a legtöbb. 

Majd megkérdezte osztálytársaitól, hogy hány darab üveggolyó található a 
zsákban az egyes színekből. Hányféle választ kaphatott? 
JR: PASSZ QD: 3 UB: 12 VX: 18 

 
HD Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani 

elhelyezkedtek egy dobókocka négy élén (az ábrán látható 
módon), és összeszámolták az általuk látható két oldalon lévő 
pöttyöket. Anna 5-öt, Béla 3-at, Cili 6-ot, Dani 8-at számolt.  
(Az ábrán a dobókockán látható pöttyöket nem jelöltük.)  
Arra sétált az okos Hangya Tudor, aki tudta, hogy a dobókocka szemközti 
oldalain lévő pöttyök összege 7; és már azt is tudta, hogy hány pötty van a 
dobókocka alján. Te is tudod? 
EX: 5 GL: PASSZ NX: 4 RH: 2 

 
HJ Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat vágtunk 

ki, ahogy azt az ábra is mutatja. 
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után? 
 

 

IH: 80 LH: 88 QJ: PASSZ ZH: 89 
 
HP Kobakfalván négyjegyűek a telefonszámok. Kocka Balázs a következő módon 

adja meg Kobak Olgának a telefonszámát: 
 a telefonszámom ezresekre kerekített értéke 6000; 
 a százasok és az ezresek helyén álló számjegyek megegyeznek; 
 a legkisebb és a legnagyobb számjegy is szerepel a telefonszámomban; 
 a telefonszám páros. 

Mennyi Balázs telefonszámában a számjegyek összege? 
CB: 19 QP: 25 UH: PASSZ XR: 18 

 
HX Hány darab olyan háromjegyű páratlan szám van, amelynek a százas 

helyiértéken lévő számjegye eggyel kisebb a másik két számjegyének 
összegénél? 
OV: 29 UV: 61 WN: 32 ZV: PASSZ 
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IB Milyen műveleti jel kerüljön a négyzetbe, hogy igaz 
legyen az egyenlőség?  
KJ: - SR:  VD: PASSZ XF: + 

 
IH Zsuzsi leírt egy ötjegyű számot. Ezt a számot elosztotta 7-tel, és így 4 

maradékot kapott. Ekkor gondolt egyet, és kijavította az ezres helyiértéken álló 
számot eggyel nagyobbra. Az így kapott számot is elosztotta 7-tel.  
Mennyit kapott most maradékul? 
CH:6 FT: 10 OB: PASSZ RV: 3 

 
IN 5 szöget vertünk be egy deszkába az ábrán látható módon. A 

szögek egybevágó szabályos háromszögekből álló rács 
csúcsaiban helyezkednek el. Egy befőttes gumit kifeszítünk 
néhány szögre.  
Hány különböző alakú háromszöget tudunk így létrehozni?  

 

AR: 5 KD: PASSZ LN: 3 SL: 4 
 
IT Egy bogár a ponttal jelölt helyről indulva úgy halad, hogy 

mindig egy egységgel nagyobb oldalú négyzetet jár be  
(az ábrán látható módon).  
Mekkora utat tett meg már, amikor ötödször érkezik 
vissza a kiindulóponthoz (az induláson kívül)?  
HX: 73 SZ: PASSZ XL: 60 YP: 68 

 
IV Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat 

vágtunk ki, ahogy azt az ábra is mutatja. 
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után? 
 

 

IH: PASSZ LH: 90 QJ: 88 ZH: 80 
 
JF Tegyük fel, hogy igaz a következő állítás: 

„Ha Durcás Dodó egy napon bal lábbal kel fel, akkor a következő napon is bal 
lábbal fog felkelni.” 
Ha ma bal lábbal kelt fel Dodó, mi következik ebből? 

 Dodó eddig minden nap bal lábbal kelt fel. 
 Tegnap Dodó bal lábbal kelt fel. 
 Dodó mától kezdve minden nap bal lábbal fog felkelni. 
 Dodó soha többé nem fog bal lábbal felkelni. 

Mennyi igaz a négy fenti állítás közül? 
HP: 3 PR: 2 VP: 1 WT: PASSZ 

 



KockaKobak Országos Matematikaverseny – 2013. november 18. 

JR Trükkös Toni a barátait meghívta egy kalandos 
összejövetelre. Az összejövetel időpontját titkosan adta 
meg a meghívón: először függőlegesen, majd vízszintesen 
tükrözte az ábrán látható tengelyekre.  
Ha az összejövetel 22:59-kor lesz, mi szerepel a meghívón?   

BP:  DF:  
 
EP: PASSZ OT:  

 
JZ Egy zsákban 21 üveggolyó van, összesen 4 féle színben: piros, zöld, kék és 

fehér. Judit belenézett, és a következő igaz állításokat mondta 
osztálytársainak: 
 A zsákban minden színű golyóból különböző számú található. 
 Minden színű golyóból legalább három található. 
 A zöld színűből van a legkevesebb. 

Majd megkérdezte osztálytársaitól, hogy hány darab üveggolyó található a 
zsákban az egyes színekből. Hányféle választ kaphatott? 
JR: 18 QD: 12 UB: PASSZ VX: 3 

 
KD Az erdőben különféle ösvényeken lehet 

eljutni a parkolótól az erdészházig. Vannak 
meredekebb és vízszintesebb szakaszok.  
A vonalakon található számok megmutatják, 
hogy hány perc alatt lehet megtenni az adott 
útszakaszt. 
Mennyi idő alatt lehet eljutni leghamarabb a parkolótól az erdészházig? 
FH: 17 perc MF: PASSZ PL: 18 perc YX: 19 perc 

 
KJ Petrának 21 db 3 egység, Juditnak 17 db 7 egység magas építőeleme van. 

Mindketten tornyot építettek a saját elemeikből úgy, hogy azokat egymásra 
állították. Petrának alacsonyabb lett a tornya, ezért Judit odaadott neki a saját 
elemeiből néhány darabot, hogy egyforma magasak legyenek a tornyok.  
Hány darab építőelemet kapott Petra Judittól? 
CN: PASSZ GZ: 9 JZ: 4 PZ: 8 

 
KX Egy kirándulásra az osztály mind a 27 tanulójának 1000 Ft-ot kellene beadnia. 

Néhány tanuló már beadott 800 Ft-ot, de pontosan kétszer annyi tanuló még 
semmit sem fizetett. A többi 3 tanuló mindegyike 600 Ft-ot hozott be.  
Hány forint hiányzik még a kiránduláshoz? 
CV: 10 800 Ft EJ: PASSZ GF: 18 800 Ft ML: 15 600 Ft 
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LB 6 szöget vertünk be egy deszkába az ábrán látható 
módon. A szögek egybevágó szabályos háromszögekből 
álló rács csúcsaiban helyezkednek el. Egy befőttes gumit 
kifeszítünk néhány szögre. Hány különböző alakú 
háromszöget tudunk így létrehozni?  

 

AR: 4 KD: 3 LN: 5 SL: PASSZ 
 
LH Zsuzsi leírt egy ötjegyű számot. Ezt a számot elosztotta 7-tel, és így 3 

maradékot kapott. Ekkor gondolt egyet, és kijavította az ezres helyiértéken álló 
számot eggyel nagyobbra. Az így kapott számot is elosztotta 7-tel.  
Mennyit kapott most maradékul? 
CH: PASSZ FT: 6 OB: 2 RV: 9 

 
LN Az erdőben különféle ösvényeken lehet 

eljutni a parkolótól az erdészházig. Vannak 
meredekebb és vízszintesebb szakaszok. A 
vonalakon található számok megmutatják, 
hogy hány perc alatt lehet megtenni az 
adott útszakaszt. 
Mennyi idő alatt lehet eljutni leghamarabb a parkolótól az erdészházig? 
FH: PASSZ MF: 17 perc PL: 15 perc YX: 16 perc 

 
LV  Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani 

elhelyezkedtek egy dobókocka négy élén (az ábrán látható 
módon), és összeszámolták az általuk látható két oldalon lévő 
pöttyöket. Anna 5-öt, Béla 9-et, Cili 10-et, Dani 6-ot számolt. 
(Az ábrán a dobókockán látható pöttyöket nem jelöltük.)  
Arra sétált az okos Hangya Tudor, aki tudta, hogy a dobókocka szemközti 
oldalain lévő pöttyök összege 7; és már azt is tudta, hogy hány pötty van a 
dobókocka alján. 
Te is tudod? 
EX: 2 GL: 4 NX: 3 RH: PASSZ 

 
MF Egy osztály létszáma 24. Melyik állítás nem lehet igaz? 

A - Tizenegyszer annyi a fiúk száma, mint a lányoké. 
B - Négyszer annyi a lányok száma, mint a fiúké. 
C - Ha a fiúk egymás után felsorakoznak, akkor minden fiú mellé pontosan 
két lányt lehet állítani. 

AZ: A BX: B FB: PASSZ IT:C 
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ML Baráti hálót rajzoltunk: minden lányt egy ponttal jelöltünk, és két pontot akkor 

kötöttünk össze, ha az általuk jelölt két lány barátságban van egymással.  
 Anna Diával, Beával és Cilivel van barátságban.  
 Edit csak Beával barátkozik.  
 Cili Annán kívül Diával és Beával is barátságban van, de Dia és Bea 

nem kedvelik egymást. 
Melyik rajz ábrázolja helyesen a lányok baráti viszonyait? 
DL: PASSZ 

 

PF:  TX:  ZN:  

 
MR Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 3x3-as 

interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott 
sorában, illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre változnak.  

A B 1 C 3 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?  

DZ:  GR: PASSZ MZ:  ZT:  

 
MZ Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint. 

Kockaország 4 versenyzője 9 érmet, míg Kobakország 2 versenyzője 5 érmet 
gyűjtött. Melyik országban szerzett egy versenyző átlagosan kevesebb érmet? 
HJ: PASSZ IV: ugyanannyit 

szereztek 
RN: Kobakországban ZB: Kockaországban 

 
NJ Mit mondhatunk a következő tört értékéről? 

 55548887

33326665




 

FN: 1-nél kisebb MR: éppen 
egyenlő 1-gyel 

RB: 1-nél nagyobb TJ: PASSZ 

 
NX Mennyi az alábbi SUDOKU ábrán a hiányzó számok 

összege? 
(Minden sorban, minden oszlopban és a vastag vonallal 
jelölt téglalapokon belül elő kell fordulnia az 1, 2, 3, 4, 5 
és 6 számok mindegyikének.) 
 

 

 4 5    

2   1   

 6 3 4 2  

6 3  5 1  

 2 1    

5   6 3 4 

BD: PASSZ FV: 65 NJ: 63 XZ: 62 
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OB A rendőrség keres egy járművet, amelynek a rendszámáról a következő 

információkat tudják a szemtanúk elbeszélése alapján: 
 A rendszámban a K, az L, és az M szerepel. 
 Az egyik számjegye vagy 3, vagy 8.  
 Egy másik számjegye vagy 5, vagy 6. 
 Az első számjegye 4. 

Hány darab autót kell a rendőrségnek az adatok alapján ellenőriznie? 
(Egy rendszám 3 betűből és utána három számból áll, például: GVL-324.) 
DR: 24 KX: PASSZ SF: 12 WH: 48 

 
OH 7 szöget vertünk be egy deszkába az ábrán látható módon. 

A szögek egybevágó szabályos háromszögekből álló rács 
csúcsaiban helyezkednek el. Egy befőttes gumit kifeszítünk 
néhány szögre. Hány különböző alakú háromszöget 
tudunk így létrehozni?  

 

AR: PASSZ KD: 5 LN: 4 SL: 3 
 
ON Milyen műveleti jel kerüljön a négyzetbe, hogy 

igaz legyen az egyenlőség? 
 

KJ:  SR: - VD: + XF: PASSZ 

 
OT Mekkora lehet a 

   

   
  tört maximális értéke, ha A és B két különböző 35-nél 

kisebb pozitív egész szám? 
CT: 67 JF: 34 WV: 69 YD: PASSZ 

 
OV Sanyi kapott születésnapjára valamennyi üveggolyót, így most a régiekkel 

együtt összesen 51 darab üveggolyója van. Az üveggolyói azonban így nem 
férnek el abban a 42 golyó tárolására alkalmas fadobozban, ahol eddig azokat 
tárolta. Ha öccsének adná régi üveggolyóinak a harmadát, éppen mind 
beleférne a fadobozba. Hány darab üveggolyót kapott Sanyi a születésnapjára? 
IB: PASSZ ON: 24 TD: 18 WB: 9 

 
PF Egy számsorozatban a sorozat második elemétől kezdve a következő szám 

mindig az a szám lesz, ahány betűből az előtte lévő szám áll.  
Például: 3 (három) → 5 (öt) → 2… 
Mi lesz a 7-tel kezdődő sorozat századik eleme? 
BJ: 2 IN: 5 LB: 13 OH: PASSZ 
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PL Egy osztály létszáma 28. Melyik állítás nem lehet igaz? 

A - Hatszor annyi a fiúk száma, mint a lányoké. 
B - Tizenháromszor annyi a lányok száma, mint a fiúké. 
C - Ha a fiúk egymás után felsorakoznak, akkor minden fiú mellé pontosan 
két lányt lehet állítani. 

AZ: PASSZ BX: B FB: A IT: C 
 
PR Kobakfalván négyjegyűek a telefonszámok. Kocka Kata a következő módon 

adja meg Kobak Jóskának a telefonszámát: 
 a telefonszámom ezresekre kerekített értéke 7000; 
 a százasok és az ezresek helyén álló számjegyek megegyeznek; 
 a legkisebb számjegy is szerepel a telefonszámomban; 
 az utolsó számjegy eggyel nagyobb az előtte lévőnél. 

Mennyi Kata telefonszámában a számjegyek összege? 
CB: 15 QP: 13 UH: 14 XR: PASSZ 

 
PZ Egy zsákban 25 üveggolyó van, összesen 4 féle színben: piros, zöld, kék és 

fehér. Judit belenézett, és a következő igaz állításokat mondta 
osztálytársainak: 
 A zsákban minden színű golyóból különböző számú található.  
 Minden színű golyóból legalább négy található. 
 A piros színűből van a legkevesebb. 

Majd megkérdezte osztálytársaitól, hogy hány darab üveggolyó található a 
zsákban az egyes színekből. Hányféle választ kaphatott? 
JR: 3 QD: PASSZ UB: 18 VX: 12 

 
QD Trükkös Toni a barátait meghívta egy kalandos 

összejövetelre. Az összejövetel időpontját titkosan adta 
meg a meghívón: először függőlegesen, majd vízszintesen 
tükrözte az ábrán látható tengelyekre.  
Ha az összejövetel 22:56-kor lesz, mi szerepel a meghívón? 

 

 
BP:  DF:  EP:  

 
OT: PASSZ 

 
QJ Zsuzsi leírt egy ötjegyű számot. Ezt a számot elosztotta 7-tel, és így 2 

maradékot kapott. Ekkor gondolt egyet, és kijavította az ezres helyiértéken álló 
számot eggyel nagyobbra. Az így kapott számot is elosztotta 7-tel.  
Mennyit kapott most maradékul? 
CH: 8 FT: 1 OB: 6 RV: PASSZ 
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QP Az ABCD téglalapot az ábrán látható módon négy 
részre osztottunk. A BC oldal hossza 6 cm. A 3-as 
számmal jelölt négyzet egyik oldala 2 cm. Tudjuk még, 
hogy a 2-es számmal jelölt téglalap kerülete 20 cm. 
Mennyivel nagyobb a négy darab kis téglalap 
kerületének összege az eredeti ABCD téglalap 
kerületénél? 

 

 HD: PASSZ LV: 28 cm-rel VJ: 14 cm-rel YJ: 22 cm-rel 
 
RB Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 3x3-as 

interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott 
sorában, illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre 

változnak. Az A 2 C 3 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?  

 

DZ:  GR:  MZ: PASSZ ZT:  

 
RH Mennyi az alábbi SUDOKU ábrán a hiányzó számok összege? 

(Minden sorban, minden oszlopban és a vastag vonallal 
jelölt téglalapokon belül elő kell fordulnia az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 
számok mindegyikének.) 
 

 

  4    

3 4    5 

 2 3 6 1  

 5  1  3 

 6 5  2  

1  2 4  6 

BD: 63 FV: PASSZ NJ: 61 XZ: 62 
 
RN Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat vágtunk 

ki, ahogy azt az ábra is mutatja. 
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után? 
  
IH: 86 LH: PASSZ QJ: 80 ZH: 88 

 
RV A rendőrség keres egy járművet, amelynek a rendszámáról a következő 

információkat tudják a szemtanúk elbeszélése alapján: 
 Az egyik betűje vagy L, vagy I.  
 Egy másik betűje vagy B, vagy P. 
 Az első betűje H. 
 A rendszámban a 2, az 5, és a 8 szerepel. 

Hány darab autót kell a rendőrségnek az adatok alapján ellenőriznie? 
(Egy rendszám 3 betűből és utána három számból áll, például: GVL-324.) 
DR: 12 KX: 24 SF: 48 WH: PASSZ 
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SF Egy kirándulásra az osztály mind a 26 tanulójának 1000 Ft-ot kellene beadnia. 

Néhány tanuló már beadott 900 Ft-ot, de pontosan kétszer annyi tanuló még 
semmit sem fizetett. A többi 2 tanuló mindegyike 500 Ft-ot hozott be.  
Hány forint hiányzik még a kiránduláshoz? 
CV: PASSZ EJ: 17 800 Ft GF: 18 300 Ft ML: 7 000 Ft 

 
SL Az erdőben különféle ösvényeken lehet 

eljutni a parkolótól az erdészházig. 
Vannak meredekebb és vízszintesebb 
szakaszok. A vonalakon található számok 
megmutatják, hogy hány perc alatt lehet 
megtenni az adott útszakaszt. 
Mennyi idő alatt lehet eljutni leghamarabb a parkolótól az erdészházig? 
FH: 15 perc MF: 16 perc PL: 17 perc YX: PASSZ 

 
SR Petrának 24 db 5 egység, Juditnak 28 db 6 egység magas építőeleme van. 

Mindketten tornyot építettek a saját elemeikből úgy, hogy azokat egymásra 
állították. Petrának alacsonyabb lett a tornya, ezért Judit odaadott neki a saját 
elemeiből néhány darabot, hogy egyforma magasak legyenek a tornyok.  
Hány darab építőelemet kapott Petra Judittól? 
CN: 5 GZ: 4 JZ: PASSZ PZ: 8 

 
SZ Hány darab olyan háromjegyű páratlan szám van, amelynek a százas 

helyiértéken lévő számjegye eggyel nagyobb a másik két számjegyének 
összegénél? 
OV: PASSZ UV: 25 WN: 20 ZV: 45 

 
TD Milyen műveleti jel kerüljön a négyzetbe, hogy 

igaz legyen az egyenlőség? 
 

KJ: + SR: PASSZ VD: - XF:  
 
TJ Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 3x3-as 

interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott sorában, 
illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre változnak.  

A B 1 C 3 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?  
 

DZ: PASSZ GR:  MZ:  ZT:  
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TX Egy számsorozatban a sorozat második elemétől kezdve a következő szám 

mindig az a szám lesz, ahány betűből az előtte lévő szám áll.  
Például: 3 (három) → 5 (öt) → 2… 
Mi lesz a 9-cel kezdődő sorozat századik eleme? 
BJ: PASSZ IN: 13 LB: 5 OH: 2 

 
UB Trükkös Toni a barátait meghívta egy kalandos 

összejövetelre. Az összejövetel időpontját titkosan adta 
meg a meghívón: először függőlegesen, majd vízszintesen 
tükrözte az ábrán látható tengelyekre. Ha az összejövetel 
19:26-kor lesz, mi szerepel a meghívón?  

 

BP:  
 
DF: PASSZ EP:  OT:  

 
UH Az ABCD téglalapot az ábrán látható módon négy részre 

osztottunk. A BC oldal hossza 5 cm. A 3-as számmal jelölt 
négyzet egyik oldala 2 cm. Tudjuk még, hogy a 2-es 
számmal jelölt téglalap kerülete 18 cm. 
Mennyivel nagyobb a négy darab kis téglalap kerületének 
összege az eredeti ABCD téglalap kerületénél? 

 

HD: 26 cm-rel LV: 13 cm-rel VJ: 20 cm-rel YJ: PASSZ 
 
UV Tomi kapott születésnapjára valamennyi üveggolyót, így most a régiekkel 

együtt összesen 45 darab üveggolyója van. Az üveggolyói azonban így nem 
férnek el abban a 37 golyó tárolására alkalmas fadobozban, ahol eddig azokat 
tárolta. Ha öccsének adná régi üveggolyóinak a harmadát, éppen mind 
beleférne a fadobozba. Hány darab üveggolyót kapott Tomi a születésnapjára? 
IB: 16 ON: PASSZ TD: 8 WB: 21 

 
VD Petrának 20 db 3 egység, Juditnak 24 db 5 egység magas építőeleme van. 

Mindketten tornyot építettek a saját elemeikből úgy, hogy azokat egymásra 
állították. Petrának alacsonyabb lett a tornya, ezért Judit odaadott neki a saját 
elemeiből néhány darabot, hogy egyforma magasak legyenek a tornyok.  
Hány darab építőelemet kapott Petra Judittól? 
CN: 10 GZ: PASSZ JZ: 12 PZ: 6 
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VJ  Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani 

elhelyezkedtek egy dobókocka négy élén (az ábrán látható 
módon), és összeszámolták az általuk látható két oldalon lévő 
pöttyöket. Anna 4-et, Béla 5-öt, Cili 9-et, Dani 8-at számolt.  
(Az ábrán a dobókockán látható pöttyöket nem jelöltük.)  
Arra sétált az okos Hangya Tudor, aki tudta, hogy a dobókocka szemközti 
oldalain lévő pöttyök összege 7; és már azt is tudta, hogy hány pötty van a 
dobókocka alján. Te is tudod? 
EX: 3 GL: 4 NX: PASSZ RH: 5 

 
VP Kobakfalván négyjegyűek a telefonszámok. Kocka Lali a következő módon adja 

meg Kobak Beának a telefonszámát: 
 a telefonszámom ezresekre kerekített értéke 8000; 
 a százasok és az ezresek helyén álló számjegyek megegyeznek; 
 a legkisebb és a legnagyobb számjegy is szerepel a telefonszámomban; 
 a telefonszám páratlan. 

Mennyi Lali telefonszámában a számjegyek összege? 
CB: PASSZ QP: 24 UH: 25 XR: 23 

 
VX Trükkös Toni a barátait meghívta egy kalandos 

összejövetelre. Az összejövetel időpontját titkosan adta 
meg a meghívón: először függőlegesen, majd vízszintesen 
tükrözte az ábrán látható tengelyekre.  
Ha az összejövetel 19:52-kor lesz, mi szerepel a meghívón?  

 
 

BP: PASSZ DF:  EP:  OT:  

 
WB Milyen műveleti jel kerüljön a négyzetbe, hogy igaz 

legyen az egyenlőség?  
KJ: PASSZ SR: + VD:  XF: - 

 
WH Egy kirándulásra az osztály mind a 28 tanulójának 1000 Ft-ot kellene beadnia. 

Néhány tanuló már beadott 800 Ft-ot, de pontosan kétszer annyi tanuló még 
semmit sem fizetett. A többi 4 tanuló mindegyike 600 Ft-ot hozott be.  
Hány forint hiányzik még a kiránduláshoz? 
CV: 19 800 Ft EJ: 12 800 Ft GF: PASSZ ML: 19 200 Ft 
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WN Rudi kapott születésnapjára valamennyi üveggolyót, így most a régiekkel 

együtt összesen 57 darab üveggolyója van. Az üveggolyói azonban így nem 
férnek el abban a 44 golyó tárolására alkalmas fadobozban, ahol eddig azokat 
tárolta. Ha öccsének adná régi üveggolyóinak a harmadát, éppen mind 
beleférne a fadobozba. Hány darab üveggolyót kapott Rudi a születésnapjára? 
IB: 13 ON: 36 TD: 18 WB: PASSZ 

 
WT Kobakfalván négyjegyűek a telefonszámok. Kocka Karcsi a következő módon 

adja meg Kobak Bolkának a telefonszámát: 
 a telefonszámom ezresekre kerekített értéke 7000; 
 a százasok és az egyesek helyén álló számjegyek megegyeznek; 
 a tízesek helyén álló számjegy a 9-es; 
 az első számjegy hárommal nagyobb az utána lévőnél. 

Mennyi Karcsi telefonszámában a számjegyek összege? 
CB: 27 QP: PASSZ UH: 24 XR: 21 

 
WV Tegyük fel, hogy igaz a következő állítás: 

„Ha Péter egy napon fagyizik, akkor a következő napon is fagyizni fog.” 
Ha ma fagyizott Péter, mi következik ebből? 
 Péter eddig minden nap fagyizott. 
 Tegnap Péter fagyizott. 
 Péter soha többé nem fog fagyizni. 
 Péter mától kezdve minden nap fagyizni fog. 

Mennyi igaz a négy fenti állítás közül? 
HP: 1 PR: PASSZ VP: 3 WT: 2 

 
XF Petrának 32 db 3 egység, Juditnak 60 db 2 egység magas építőeleme van. 

Mindketten tornyot építettek a saját elemeikből úgy, hogy azokat egymásra 
állították. Petrának alacsonyabb lett a tornya, ezért Judit odaadott neki a saját 
elemeiből néhány darabot, hogy egyforma magasak legyenek a tornyok.  
Hány darab építőelemet kapott Petra Judittól? 
CN: 6 GZ: 12 JZ: 4 PZ: PASSZ 

 
XL Hány darab olyan háromjegyű páros szám van, amelynek a százas helyiértéken 

lévő számjegye eggyel kisebb a másik két számjegyének összegénél? 
OV: 29 UV: PASSZ WN: 61 ZV: 32 
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XR Az ABCD téglalapot az ábrán látható módon négy 

részre osztottunk. A BC oldal hossza 6 cm. A 3-as 
számmal jelölt négyzet egyik oldala 2 cm. Tudjuk még, 
hogy a 2-es számmal jelölt téglalap kerülete 22 cm. 
Mennyivel nagyobb a négy darab kis téglalap 
kerületének összege az eredeti ABCD téglalap 
kerületénél? 

 

HD: 15 cm-rel LV: 24 cm-rel VJ: PASSZ YJ: 30 cm-rel 
 
XZ Mit mondhatunk a következő tört értékéről? 

 
 

44436665

33345556




 

FN: PASSZ MR: 1-nél nagyobb RB: 1-nél kisebb TJ: éppen egyenlő 1-gyel 
 
YD Tegyük fel, hogy igaz a következő állítás:  

„Ha egy napon esik az eső, akkor a következő napon is esni fog.” 
Ha ma esett az eső, mi következik ebből? 

 Eddig minden nap esett az eső. 
 Tegnap esett az eső. 
 Soha többé nem fog esni az eső. 
 Mától kezdve minden nap esni fog az eső. 

Mennyi igaz a négy fenti állítás közül? 
HP: PASSZ PR: 3 VP: 2 WT: 1 

 
YJ  Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani 

elhelyezkedtek egy dobókocka négy élén (az ábrán látható 
módon), és összeszámolták az általuk látható két oldalon lévő 
pöttyöket. Anna 9-et, Béla 6-ot, Cili 8-at, Dani 11-et számolt.  
(Az ábrán a dobókockán látható pöttyöket nem jelöltük.)  
Arra sétált az okos Hangya Tudor, aki tudta, hogy a dobókocka szemközti 
oldalain lévő pöttyök összege 7; és már azt is tudta, hogy hány pötty van a 
dobókocka alján. Te is tudod? 
EX: PASSZ GL: 3 NX: 5 RH: 2 

 
YP  Hány darab olyan háromjegyű páros szám van, amelynek a százas helyiértéken 

lévő számjegye eggyel nagyobb a másik két számjegyének összegénél? 
OV: 45 UV: 25 WN: PASSZ ZV: 20 
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YX Egy osztály létszáma 21. Melyik állítás nem lehet igaz? 

A - Háromszor annyi a lányok száma, mint a fiúké. 
B - Hatszor annyi a fiúk száma, mint a lányoké. 
C - Ha a fiúk egymás után felsorakoznak, akkor minden fiú mellé pontosan 
két lányt lehet állítani. 

AZ: A BX: PASSZ FB: C IT: B 
 
ZB Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat vágtunk ki, 

ahogy azt az ábra is mutatja. 
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után? 

 
IH: 88 LH: 80 QJ: 87 ZH: PASSZ 

 
ZH Zsuzsi leírt egy ötjegyű számot. Ezt a számot elosztotta 7-tel, és így 5 

maradékot kapott. Ekkor gondolt egyet, és kijavította az ezres helyiértéken álló 
számot eggyel nagyobbra. Az így kapott számot is elosztotta 7-tel.  
Mennyit kapott most maradékul? 
CH: 4 FT: PASSZ OB: 11 RV: 6 

 
ZN Egy számsorozatban a sorozat második elemétől kezdve a következő szám 

mindig az a szám lesz, ahány betűből az előtte lévő szám áll.  
Például: 3 (három) → 5 (öt) → 2… 
Mi lesz a 10-zel kezdődő sorozat századik eleme? 
BJ: 5 IN: PASSZ LB: 13 OH: 2 

 
ZT Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint. 

Kockaország 4 versenyzője 13 érmet, míg Kobakország 2 versenyzője 7 érmet 
gyűjtött. Melyik országban szerzett egy versenyző átlagosan több érmet? 

 HJ: ugyanannyit 
szereztek 

IV: Kockaországban RN: Kobakországban
  

ZB: PASSZ 

 
ZV Zoli kapott születésnapjára valamennyi üveggolyót, így most a régiekkel együtt 

összesen 50 darab üveggolyója van. Az üveggolyói azonban így nem férnek el 
abban a 44 golyó tárolására alkalmas fadobozban, ahol eddig azokat tárolta. 
Ha öccsének adná régi üveggolyóinak a harmadát, éppen mind beleférne a 
fadobozba. Hány darab üveggolyót kapott Zoli a születésnapjára? 

 IB: 32 ON: 6 TD: PASSZ WB: 12 
 
 


