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AA

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?
JM:3
PG: 10
TK: PASSZ
WU: 6

AG

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.)
AM: PASSZ
JS: 48
MM: 24
RW: 12

AM

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?
DM: 18 800 Ft
HY: PASSZ
OU: 20 600 Ft
RI: 13 400 Ft

AS

Nevezzük terc számoknak azokat a természetes számokat, amelyeknek
pontosan 3 pozitív osztójuk van. Mit írjunk a vonalra, hogy a következő állítás
igaz legyen?
Kobi leírt egy terc számot egy cetlire. ___________ , hogy a Kobi által leírt
szám előállítható két különböző prímszám szorzataként.
CC: Biztos
KY: PASSZ MG: Lehetséges
PA: Nem lehetséges

BE

Mennyi a szorzó értéke a következő szorzatban?
20,13 
= 5728,1928
II: PASSZ

BK

SG: 284,56

YK: 284,6

ZU: 284,056

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)?
GM: 84
NE: 73
QE: PASSZ
ZW: 68
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BQ

Mennyi a szorzó értéke a következő szorzatban?
20,13 
= 4791,9465
II: 238,005

BY

SG: 238,5

YK: PASSZ

ZU: 238,05

Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat
vágtunk ki, ahogy azt az ábra is mutatja.
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után?
AG: PASSZ

IU: 80

JG: 86

SA: 88

CC

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?
BK: 15 perc
LO: 16 perc
MS: PASSZ
SS: 17 perc

CO

Két óra közül az egyik 4 percenként egy percet késik, a másik 6 percenként
késik egy percet.
Pontosan 12:00 órakor mindkét órát beállítjuk a pontos időre.
Hány órát mutat a második óra, ha az elsőn 15:00 látható?
EY: 15:37
KQ: PASSZ
WO: 14:40
ZC: 15:20

CU

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?
AS: PASSZ
FW: 4
QY: 5
TE: 3

CW

Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 4x4-es
interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott sorában,
illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre változnak.
A B 1 D 3 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?
GS:

NQ:

RO: PASSZ

TQ:
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DA

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?
IO: 18 cm-rel
MA: PASSZ
VK: 24 cm-rel
ZO: 12 cm-rel

DM

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?
FC:

DS

EK

SM: PASSZ

Mennyi nem lehet a négyzetbe és a háromszögbe
írt természetes számok összege?
LW: 17
QQ: 12
UC: 15

XA:

VY: PASSZ

Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat
vágtunk ki, ahogy azt az ábra is mutatja.
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után?

AG: 80
EQ

LC:

IU: 87

JG: 88

SA: PASSZ

Két óra közül az egyik 6 percenként egy percet késik, a másik 4 percenként
késik egy percet.
Pontosan 12:00 órakor mindkét órát beállítjuk a pontos időre.
Hány órát mutat a második óra, ha az elsőn 15:00 látható?
EY: PASSZ
KQ: 14:00
WO: 14:42
ZC: 15:20
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EY

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?
JA: 2
QK: 1
WC: PASSZ
XM: 3

FC

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?
CU: 2
FO: 13
HK: 5
NK: PASSZ

FI

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.)
CW: 81

GA: 47

OC: PASSZ

6

5
6

5

1
2 6

3 2
1
4 1
3 2

XS: 79

FO

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?
AS: 5
FW: 3
QY: PASSZ
TE: 4

FU

Két óra közül az egyik 4 percenként egy percet késik, a másik 5 percenként
késik egy percet. Pontosan 12:00 órakor mindkét órát beállítjuk a pontos
időre.
Hány órát mutat a második óra, ha az elsőn 15:00 látható?
EY: 14:48
KQ: 15:12
WO: PASSZ
ZC: 15:45
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FW

Nevezzük kvart számoknak azokat a természetes számokat, amelyeknek
pontosan 4 pozitív osztójuk van. Mit írjunk a vonalra, hogy a következő állítás
igaz legyen?
Kobi leírt egy kvart számot egy cetlire. ____________ , hogy a Kobi által leírt
szám előállítható két különböző prímszám szorzataként.
CC: Nem lehetséges
KY: Lehetséges
MG: PASSZ
PA: Biztos

GA

Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 4x4-es
interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott
sorában, illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre
változnak.
Az A 3 C 2 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?

GS:
GG

NQ: PASSZ

RO:

TQ:

Mennyi a szorzó értéke a következő szorzatban?
201,3 
= 4878,3042
II: 24,234

SG: 24,34

YK: 24,0234

ZU: PASSZ

GM

A 1551-et elosztjuk egy pozitív egész számmal. A következő állítások közül
hány olyan van, amelyről a hányados ismerete nélkül biztosan tudjuk, hogy
nem lehet igaz?
 A hányados prímszám.
 A hányados páros.
 A hányados kisebb az osztónál.
 A hányados maradék nélkül osztható 11-gyel.
BE: 3
BQ: 2
GG: 1
KE: PASSZ

GS

Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint.
Kockaország 4 versenyzője 15 érmet, míg Kobakország 5 versenyzője 19
érmet gyűjtött. Melyik országban szerzett 1 versenyző átlagosan több érmet?
BY: PASSZ
EK: ugyanannyit
IW: Kobakországban NY: Kockaországban
szereztek

HE

Mennyi nem lehet a négyzetbe és a háromszögbe
írt természetes számok összege?
LW: PASSZ
QQ: 15
UC: 27

VY: 14
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HK

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?
AS: 4
FW: 5
QY: 3
TE: PASSZ

HQ

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
2

5
4
1

4
5

HY

GA: 84

OC: 83

2
1

3
2

CW: 42

3

6

XS: PASSZ

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?
FC: PASSZ

LC:

SM:

XA:

II

Három egyforma kockából összeállítunk egy új testet úgy, hogy azok
kapcsolódó lapjait tökéletesen illeszkedve összeragasztjuk.
Mennyi lehet a keletkező test lapszámának és csúcsszámának az összege?
AA: PASSZ
OI: 14, vagy 20 UW: 14, vagy 23 XG: 14, vagy 17

IO

Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani
elhelyezkedtek egy dobókocka négy csúcsán (az ábrán látható
módon), és az általuk látható három oldalon lévő pöttyöket
összeszámolták. Anna 11-et, Béla 6-ot, Cili 7-et, Dani 12-t
számolt.
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?
FI: 5
HQ: PASSZ
OW: 4
RU: 2
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IU

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.)
AM: 12
JS: 24
MM: 48
RW: PASSZ

IW

Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat vágtunk
ki, ahogy azt az ábra is mutatja.
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után?
AG: 90

IU: 88

JG: PASSZ

SA: 80

JA

Memo Ritának érdekes az emlékezete. Amikor barátnője az új hétjegyű
telefonszámát közli vele, a következő dolgok maradnak meg az
emlékezetében. A telefonszám
 1-gyel kezdődik;
 második és harmadik számjegye megegyezik, a többi azonban ezektől is
és egymástól is különbözik;
 számjegyeinek összege 25;
 5-tel osztható;
 pontosan 5 számjegye prímszám.
Rita fel akarja hívni a barátnőjét.
Hányféle szám közül kell a fenti információk alapján választania?
DA: 18
RC: 3
UO: PASSZ
YQ: 12

JG

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.)
AM: 24
JS: PASSZ
MM: 12
RW: 48
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JM

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?
LU: 24
TY: 18
VE: PASSZ
YE: 9

JS

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?
DM: 10 800 Ft
HY: 15 600 Ft OU: PASSZ
RI: 18 800 Ft

KE

Mennyi a szorzó értéke a következő szorzatban?
2,013 
= 4944,7332
II: 2456,004

KK

SG: PASSZ

YK: 2456,4

Mennyi nem lehet a négyzetbe és a
háromszögbe írt természetes számok összege?
LW: 11
QQ: 27
UC: PASSZ

ZU: 2456,04

VY: 12

KQ

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?
JA: 3
QK: 2
WC: 1
XM: PASSZ

KY

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?
BK: 17 perc
LO: PASSZ
MS: 15 perc
SS: 16 perc
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LC

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?
CU: 5
FO: PASSZ
HK: 2
NK: 13

LO

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)?
GM: 61
NE: PASSZ
QE: 60
ZW: 57

LU

Pistinek kétféle építőeleme van: az egyik 3 cm, a másik 7
cm hosszú. Az építőelemek szélessége is, és magassága is
1 cm. Pisti ezeket az építődarabokat bele akarja rakni
egy háromrekeszes fadobozba. A rekeszek hossza 20 cm,
szélessége 1 cm, magassága 2 cm.
Legfeljebb hány darab építőelemet tud a dobozban
elhelyezni hézagmentesen?
DS: PASSZ
HE: 36
KK: 24
PS: 18

LW

7778  5556
Mit mondhatunk a következő tört értékéről:
?
6667  4445
CO: 1-nél nagyobb EQ: 1-nél kisebb

MA

FU: PASSZ PM: éppen egyenlő 1-gyel

Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani
elhelyezkedtek egy dobókocka négy csúcsán (az ábrán látható
módon), és az általuk látható három oldalon lévő pöttyöket
összeszámolták. Anna 14-et, Béla 15-öt, Cili 10-et, Dani 9-et
számolt.
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?
FI: 3
HQ: 5
OW: 2
RU: PASSZ
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MG

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?
BK: 18 perc
LO: 19 perc
MS: 17 perc
SS: PASSZ

MM 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?
DM: PASSZ
HY: 7 000 Ft
OU: 17 800 Ft
RI: 18 300 Ft
MS

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)?
GM: PASSZ
NE: 68
QE: 73
ZW: 60

NE

A 5445-öt elosztjuk egy pozitív egész számmal. A következő állítások közül
hány olyan van, amelyről a hányados ismerete nélkül biztosan tudjuk, hogy
nem lehet igaz?
 A hányados maradék nélkül osztható 11-gyel.
 A hányados prímszám.
 A hányados páros.
 A hányados kisebb az osztónál.
BE: 2
BQ: 1
GG: PASSZ
KE: 3

NK

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?
AS: 3
FW: PASSZ
QY: 4
TE: 5
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NQ

Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint.
Kockaország 3 versenyzője 14 érmet, míg Kobakország 4 versenyzője 19
érmet gyűjtött. Melyik országban szerzett 1 versenyző átlagosan több érmet?
BY: ugyanannyit
EK: Kockaországban IW: PASSZ NY: Kobakországban
szereztek

NY

Egy 5x5x5 kiskockából álló nagy kockából 3 alagutat vágtunk
ki, ahogy azt az ábra is mutatja.
Hány kiskocka marad az alagutak kivágása után?
AG: 88

OC

IU: PASSZ

JG: 80

SA: 89

Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 4x4-es
interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott
sorában, illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre
változnak.
Az A 4 C 1 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?
GS:

NQ:

RO:

TQ: PASSZ

OI

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?
JM: PASSZ
PG: 1
TK: 6
WU: 8

OU

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?
FC:

LC: PASSZ

SM:

XA:
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OW 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.)
CW: PASSZ

GA: 79

OC: 78

6 1
2
3
6
4 2
3 4
1
4
6
5 1

XS: 48

PA

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?
BK: PASSZ
LO: 14 perc
MS: 13 perc
SS: 16 perc

PG

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?
LU: 36
TY: 18
VE: 13
YE: PASSZ

PM

Két óra közül az egyik 5 percenként egy percet késik, a másik 6 percenként
késik egy percet. Pontosan 12:00 órakor mindkét órát beállítjuk a pontos
időre.
Hány órát mutat a második óra, ha az elsőn 14:00 látható?
EY: 14:05
KQ: 13:40
WO: 14:24
ZC: PASSZ

PS

Mennyi nem lehet a négyzetbe és a
háromszögbe írt természetes számok összege?
LW: 21
QQ: PASSZ
UC: 13

QE

VY: 18

A 1881-et elosztjuk egy pozitív egész számmal. A következő állítások közül
hány olyan van, amelyről a hányados ismerete nélkül biztosan tudjuk, hogy
nem lehet igaz?
 A hányados páros.
 A hányados prímszám.
 A hányados kisebb az osztónál.
 A hányados maradék nélkül osztható 11-gyel.
BE: PASSZ
BQ: 3
GG: 2
KE: 1
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QK

QQ

Memo Ritának érdekes az emlékezete. Amikor barátnője az új hétjegyű
telefonszámát közli vele, a következő dolgok maradnak meg az
emlékezetében. A telefonszám
 8-cal kezdődik;
 második és harmadik számjegye megegyezik, a többi azonban ezektől is
és egymástól is különbözik;
 számjegyeinek összege 32;
 osztható 5-tel;
 pontosan 5 számjegye prímszám.
Rita fel akarja hívni a barátnőjét. Hányféle szám közül kell a fenti információk
alapján választania?
DA: 3
RC: 18
UO: 12
YQ: PASSZ
Mit mondhatunk a következő tört értékéről:
CO: éppen egyenlő 1-gyel

EQ: 1-nél nagyobb

5556  3334
?
6665  4443
FU: 1-nél kisebb PM: PASSZ

QY

Nevezzük terc számoknak azokat a természetes számokat, amelyeknek
pontosan 3 pozitív osztójuk van. Mit írjunk a vonalra, hogy a következő állítás
igaz legyen?
Kobi leírt egy terc számot egy cetlire. ____________ , hogy a Kobi által leírt
szám előállítható két különböző összetett szám szorzataként.
CC: Nem lehetséges
KY: Lehetséges
MG: Biztos
PA: PASSZ

RC

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 2es számmal jelölt téglalap kerülete 20 cm.
Mennyivel nagyobb a négy darab kis téglalap
kerületének összege az eredeti ABCD téglalap
kerületénél?
IO: PASSZ
MA: 28 cm-rel VK: 14 cm-rel
ZO: 22 cm-rel

RI

Baráti hálót rajzoltunk: minden fiút egy ponttal jelöltünk, és két pontot akkor
kötöttünk össze, ha az általuk jelölt két fiú barátságban van egymással.
 András Bélával, Csabával és Elemérrel van barátságban.
 Béla csak Andrással barátkozik.
 Dezső Csabán kívül csak Elemérrel van barátságban.
Melyik rajz ábrázolja helyesen a fiúk baráti viszonyait?
XA: PASSZ
LC:
SM:
FC:
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RO

Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint.
Kockaország 3 versenyzője 19 érmet, míg Kobakország 4 versenyzője 25
érmet gyűjtött.
Melyik országban szerzett egy versenyző átlagosan több érmet?
BY: Kobakországban EK: Kockaországban IW: ugyanannyit NY: PASSZ
szereztek

RU

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.)

1

2

3

6
2

2

6
6

4
4

6
1
CW: 77

GA: PASSZ

OC: 49

1
5

XS: 79

RW

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?
DM: 19 800 Ft
HY: 19 200 Ft OU: 12 800 Ft
RI: PASSZ

SA

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.)
AM: 48
JS: 12
MM: PASSZ
RW: 24

SG

Három egyforma kockából összeállítunk egy új testet úgy, hogy azok
kapcsolódó lapjait tökéletesen illeszkedve összeragasztjuk.
Hány lapja lehet a keletkező új testnek?
AA: 6, vagy 7
OI: PASSZ
UW: 6, vagy 10
XG: 6, vagy 8

SM

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?
CU: PASSZ
FO: 2
HK: 13
NK: 5
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SS

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)?
GM: 103
NE: 108
QE: 102
ZW: PASSZ

TE

Nevezzük kvart számoknak azokat a természetes számokat, amelyeknek
pontosan 4 pozitív osztójuk van. Mit írjunk a vonalra, hogy a következő állítás
igaz legyen?
Kobi leírt egy kvart számot egy cetlire. ____________ , hogy a Kobi által leírt
szám előállítható két különböző összetett szám szorzataként.
CC: PASSZ KY: Biztos
MG: Nem lehetséges
PA: Lehetséges

TK

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?
LU: 6
TY: PASSZ
VE: 32
YE: 12

TQ

Két országot összehasonlítottak a matekolimpián szerzett érmeik szerint.
Kockaország 3 versenyzője 17 érmet, míg Kobakország 5 versenyzője 27
érmet gyűjtött. Melyik országban szerzett 1 versenyző átlagosan több érmet?
BY: Kockaországban EK: PASSZ IW: Kobakországban NY: ugyanannyit
szereztek

TY

Pistinek kétféle építőeleme van: az egyik 3 cm, a másik 5
cm hosszú. Az építőelemek szélessége is, és magassága is
1 cm. Pisti ezeket az építődarabokat bele akarja rakni
egy háromrekeszes fadobozba. A rekeszek hossza 20 cm,
szélessége 1 cm, magassága 2 cm.
Legfeljebb hány darab építőelemet tud a dobozban
elhelyezni hézagmentesen?
DS: 18
HE: 36
KK: PASSZ
PS: 24

UC

Mit mondhatunk a következő tört értékéről:
CO: 1-nél kisebb

9998  5554
?
6667  2223

EQ: PASSZ FU: éppen egyenlő 1-gyel PM: 1-nél nagyobb
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UO

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 2es számmal jelölt téglalap kerülete 18 cm.
Mennyivel nagyobb a négy darab kis téglalap
kerületének összege az eredeti ABCD téglalap
kerületénél?
IO: 26 cm-rel
MA: 13 cm-rel VK: 20 cm-rel
ZO: PASSZ

UW 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?
JM: 6
PG: PASSZ
TK: 11
WU: 4
VE

Pistinek kétféle építőeleme van: az egyik 3 cm, a másik
11 cm hosszú. Az építőelemek szélessége is, és
magassága is 1 cm. Pisti ezeket az építődarabokat bele
akarja rakni egy háromrekeszes fadobozba. A rekeszek
hossza 20 cm, szélessége 1 cm, magassága 2 cm.
Legfeljebb hány darab építőelemet tud a dobozban
elhelyezni hézagmentesen?
DS: 36
HE: PASSZ
KK: 12
PS: 24

VK

Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani
elhelyezkedtek egy dobókocka négy csúcsán (az ábrán látható
módon), és az általuk látható három oldalon lévő pöttyöket
összeszámolták. Anna 15-öt, Béla 12-t, Cili 7-et, Dani 10-et
számolt.
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?
FI: 4
HQ: 3
OW: PASSZ
RU: 5

VY

Mit mondhatunk a következő tört értékéről:
CO: PASSZ

6665  3332
?
8887  5554

EQ: éppen egyenlő 1-gyel FU: 1-nél nagyobb
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PM: 1-nél kisebb

WC

Memo Ritának érdekes az emlékezete. Amikor barátnője az új hétjegyű
telefonszámát közli vele, a következő dolgok maradnak meg az
emlékezetében. A telefonszám
 6-tal kezdődik;
 második és harmadik számjegye megegyezik, a többi azonban ezektől is
és egymástól is különbözik;
 számjegyeinek összege 30;
 osztható 5-tel;
 pontosan 5 számjegye prímszám.
Rita fel akarja hívni a barátnőjét. Hányféle szám közül kell a fenti információk
alapján választania?
DA: PASSZ
RC: 12
UO: 3
YQ: 18

WO 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?
JA: 1
QK: PASSZ
WC: 3
XM: 2
WU 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?
LU: PASSZ
TY: 8
VE: 16
YE: 21
XA

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?
CU: 13
FO: 2
HK: PASSZ
NK: 5

XG

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?
JM: 9
PG: 6
TK: 2
WU: PASSZ
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XM

Memo Ritának érdekes az emlékezete. Amikor barátnője az új hétjegyű
telefonszámát közli vele, a következő dolgok maradnak meg az
emlékezetében. A telefonszám
 9-cel kezdődik;
 második és harmadik számjegye megegyezik, a többi azonban ezektől is
és egymástól is különbözik;
 számjegyeinek összege 33;
 osztható 5-tel;
 pontosan 5 számjegye prímszám.
Rita fel akarja hívni a barátnőjét.
Hányféle szám közül kell a fenti információk alapján választania?
DA: 12
RC: PASSZ
UO: 18
YQ: 3

XS

Ha egy sor vagy oszlop jelét beütjük a jobbra látható 4x4-es
interaktív sakktábla vezérlőjébe, akkor a sakktábla adott
sorában, illetve oszlopában a mezők ellentétes színűre
változnak.
A B 2 D 4 kódot beütve hogyan fog kinézni a tábla?
GS: PASSZ

NQ:

RO:

TQ:

YE

Pistinek kétféle építőeleme van: az egyik 3 cm, a másik 8
cm hosszú. Az építőelemek szélessége is, és magassága is
1 cm. Pisti ezeket az építődarabokat bele akarja rakni
egy háromrekeszes fadobozba. A rekeszek hossza 20 cm,
szélessége 1 cm, magassága 2 cm.
Legfeljebb hány darab építőelemet tud a dobozban
elhelyezni hézagmentesen?
DS: 30
HE: 36
KK: 15
PS: PASSZ

YK

Három egyforma kockából összeállítunk egy új testet úgy, hogy azok
kapcsolódó lapjait tökéletesen illeszkedve összeragasztjuk.
Hány csúcsa lehet a keletkező új testnek?
AA: 8, vagy 12
OI: 8, vagy 10 UW: PASSZ
XG: 8, vagy 16
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YQ

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?
IO: 15 cm-rel
MA: 24 cm-rel VK: PASSZ
ZO: 30 cm-rel

ZC

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?
JA: PASSZ
QK: 3
WC: 2
XM: 1

ZO

Hangya Anna, Hangya Béla, Hangya Cili és Hangya Dani
elhelyezkedtek egy dobókocka négy csúcsán (az ábrán látható
módon), és az általuk látható három oldalon lévő pöttyöket
összeszámolták. Anna 14-et, Béla 9-et, Cili 6-ot, Dani 11-et
számolt. 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?
FI: PASSZ
HQ: 5
OW: 3
RU: 4

ZU

Három egyforma kockából összeállítunk egy új testet úgy, hogy azok
kapcsolódó lapjait tökéletesen illeszkedve összeragasztjuk.
Hány éle lehet a keletkező új testnek?
AA: 12, vagy 17 OI: 18, vagy 24 UW: 12, vagy 18 XG: PASSZ

ZW

A 2211-et elosztjuk egy pozitív egész számmal.
A következő állítások közül hány olyan van, amelyről a hányados ismerete
nélkül biztosan tudjuk, hogy nem lehet igaz?
 A hányados prímszám.
 A hányados maradék nélkül osztható 11-gyel.
 A hányados kisebb az osztónál.
 A hányados páros.
BE: 1
BQ: PASSZ
GG: 3
KE: 2
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