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AA Gyuriék a verseny után fagyizni mentek. Két gombóc fagyi egy rolettivel 
365 Ft-ba került. Egy gombóc fagyi 145 Ft-tal drágább a rolettinél.  
Mennyibe kerül egy gombóc fagyi két rolettivel? 

CE: 170 Ft JS: PASSZ KR: 195 Ft NH: 220 Ft 
 

AG Hány darab olyan 554-nél kisebb, 444-nél nagyobb háromjegyű szám van, 
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő 
sorrendben követik egymást? 

CX: 10 FP: PASSZ NB: 6 QF: 12 
 

AH Katinka és Karesz egy kocka hat lapjára a következő számokat írták:  
3, 4, 5, 6, 7, 9. Megállapították, hogy egy csúcsban találkozik a 6-os, 4-es és a 
7-es lap; egy másik csúcsban a 3-as, 4-es és 9-es lap; végül egy harmadikban 
az 7-es, 5-ös és 9-es lap.  
Melyik lap van a 6-os lappal szemben? 

AT: 3-as HT: PASSZ RL: 9-es 
 

XH: 4-es 
 

AN Az alábbi hálók közül hány darabból lehet a rajzon 
látható kockát összehajtani?  
 
 
 
 
 
 

 

FV: 1 LQ: 3 OU: PASSZ YA: 2 
 

AT  A digitális óránkon leolvasva az időpontot, 10 órától 
12 óráig hányszor fordul elő, hogy az órákat jelölő 
számjegyek összege éppen egyenlő a perceket jelölő 
számjegyek összegével?  
(Például 10:07 esetén ez nem teljesül:        .) 

MV: 4 TK: 5 WJ: PASSZ YZ: 3 
 

AZ Egy nyári tábor folyamán minden délelőtt és minden délután volt egy-egy 
sportfoglalkozás. Ezek közül összesen öt alkalommal fociztak a gyerekek, 
minden nap legfeljebb egyszer. 5 délelőtti és 2 délutáni sportfoglalkozáson 
nem fociztak. Hány napig tartott a tábor? 

FK: 6 MD: 7 QM: PASSZ UC: 5 



KockaKobak – 3-4. osztály – 2015. november 26. 

BF Az ábrán az A és B pontok távolsága 35 cm. 
Ha tükrözzük az ábrát a szaggatott 
egyenesre, egy keresztet kapunk.  
Milyen hosszú vonallal tudjuk ezt 
körberajzolni? 

EW: 14 dm HG: 5m 60 cm RE: 2 m 8 dm ZF: PASSZ 

 

BM Az ábrán egy parkoló alaprajza 
látható. A szabad parkolóhelyeket 
A, B és C jelzi. Minden 
parkolóhely 2 m széles, mi a 
közepére parkolunk a 
motorunkkal. A parkoláshoz szükséges jegyet a P jelzésű parkolóhely 
közepénél lévő automatánál lehet megvenni, ahová a motortól gyalog 
megyünk. A megvásárolt jegyet visszavisszük a járművünkhöz, majd a nyíllal 
jelzett kijáratig gyalogolunk. Hova parkoljunk, hogy a legkevesebbet kelljen 
összesen a kijáratig gyalogolnunk? 

CR: az A helyre JF: PASSZ WP: a C helyre YG: a B helyre 

 

BY Egy túrázó csapat a Forrástól szeretné körbejárni a 
környező látnivalókat. Melyik útvonalat válasszák, ha 
a legrövidebb idő alatt szeretnének körbeérni? 
A sima útvonal: Forrás-Várrom-Kilátó-Barlang-Forrás 
A szaggatott útvonal: Forrás-Barlang-Kilátó-Várrom-
Forrás  
 

útvonal 

Forrás Várrom Kilátó Barlang 

Várrom Kilátó Barlang Forrás 

sima  75 perc fél óra 1 óra 20 perc 

szaggatott 35 perc 50 perc 80 perc negyed 
óra 

  
AA: PASSZ DR: a szaggatottat PZ: a simát SL: egyforma gyorsak 

 

BZ Egy kétjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.  
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül? 

HB: 90 LK: PASSZ VB: 27 ZS: 66 
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CE 4613-ból a 46+4+6=56 és a 13+1+3=17 műveletek alapján az 5617 számot 
kaptuk.  
Mennyi a számjegyeinek összege annak a számnak, amit 3216-ból kapunk? 

AN: 12 JY: 15 LD: PASSZ RX: 19 

 

CL Székelyudvarhelyen 1 órával előbbre jár az idő (egy órával mindig többet 
mutat az óra), mint Budapesten. Egy busz Budapestről indult akkor, amikor 
ott a toronyóra reggel 7 óra 20 percet mutatott. Az út Székelyudvarhelyre  
8 és fél óra hosszú. Hány órát mutatott Székelyudvarhely buszpályaudvarán 
a váróterem órája akkor, amikor megérkezett a busz? 

JM: 15 óra 50 PN: 16 óra 50 TQ: 14 óra 50 UP: PASSZ 

 

CR Mekk Mester furcsa órát épített. Az órának egyetlen mutatója volt, ami a 
10-es számról indult a kilences szám felé, mindig elment az első olyan 
számig, ahol még nem járt, ott megfordult, és ezt ismételte addig, amíg 
mind a 12 számot be nem járta. Melyik számra mutatott utoljára a mutató? 

HN: 3 PA: 4 VJ: PASSZ WV: 5 

 

CX Egy fogason három sál lóg, mindegyiknek más-más a mintája és más-más a 
rojtjának a színe: valamelyik pöttyös, valamelyik csíkos, valamelyik kockás; 
valamelyiknek kék, valamelyiknek zöld, valamelyiknek piros a rojtja.  
Ezek közül vett fel Pisti, Lili és Ági egyet-egyet. Pisti zöld rojtos sálat vett fel.  
A piros rojtos sál pöttyös. Pisti nem vesz fel semmit, ami kockás.  
Milyen sál kerülhetett valamelyik lány nyakába az alábbiak közül? 

DS: kék rojtos, 
kockás 

KM: piros rojtos, 
kockás 

TD: PASSZ VV: zöld rojtos, 
csíkos  

 

DE Az ábrán egy parkoló alaprajza látható.  
A szabad parkolóhelyeket A, B és C jelzi. 
Minden parkolóhely 2 m széles, mi a 
közepére parkolunk a motorunkkal.  
A parkoláshoz szükséges jegyet a P jelzésű parkolóhely közepénél lévő 
automatánál lehet megvenni, ahová a motortól gyalog megyünk.  
A megvásárolt jegyet visszavisszük a járművünkhöz, majd a nyíllal jelzett 
kijáratig gyalogolunk. Hova parkoljunk, hogy a legkevesebbet kelljen 
összesen a kijáratig gyalogolnunk? 

CR: PASSZ JF: a B helyre WP: az A helyre YG: a C helyre 
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DR Gyuriék a verseny után fagyizni mentek. Két gombóc fagyi egy rolettivel 
385 Ft-ba került. Egy gombóc fagyi 155 Ft-tal drágább a rolettinél.  
Mennyibe kerül egy gombóc fagyi két rolettivel? 

CE: 205 Ft JS: 230 Ft KR: PASSZ NH: 180 Ft 
 

DS Egy speciális dominókészletben olyan dominók 
vannak, melyek egyik felén csupa teli pötty, másik 
felén csupa üres van. Dominik pontját úgy kapjuk 
meg, hogy az asztalon fekvő dominókon 
összeszámoljuk a teli pöttyöket, és ebből levonjuk az 
üres pöttyök számát. Az ábrának megfelelően két 
dominó már az asztalon volt, ehhez tett le Dominik még egyet, és így  
3 pontja lett. Melyik dominót rakhatta le az alábbiak közül? 

BY:
  

FJ:
  

GB:
 

MC: PASSZ 

 

DX Öt gyerek mindegyikének van 18 pénzérméje, csupa 5 és 10 Ft-os.  
Gyöngyinek ugyanannyi 5 Ft-osa van, mint 10 Ft-osa. 
Amirának kétszer annyi 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Bertinek fele annyi 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Violának kettővel több 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Iminek kettővel kevesebb 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 

Hány 10 Ft-os érméjük van összesen? 

AZ: 54 EQ: 35 NU: PASSZ XB: 45 
 

ED Az ábrán az A és B pontok távolsága 55 cm. 
Ha tükrözzük az ábrát a szaggatott 
egyenesre, egy keresztet kapunk. Milyen 
hosszú vonallal tudjuk ezt körberajzolni?  

EW: 4 m 4 dm HG: 22 dm RE: PASSZ ZF: 8 m 80 cm 
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EK Az ábrán egy parkoló alaprajza 
látható. A szabad parkolóhelyeket 
A, B és C jelzi. Minden parkolóhely 
2 m széles, mi a közepére 
parkolunk a motorunkkal.  
A parkoláshoz szükséges jegyet a P jelzésű parkolóhely közepénél lévő 
automatánál lehet megvenni, ahová a motortól gyalog megyünk.  
A megvásárolt jegyet visszavisszük a járművünkhöz, majd a nyíllal jelzett 
kijáratig gyalogolunk. Hova parkoljunk, hogy a legkevesebbet kelljen 
összesen a kijáratig gyalogolnunk? 

CR: a C helyre JF: a B helyre WP: PASSZ YG: az A helyre 
 

EQ Egy nyári tábor folyamán minden délelőtt és minden délután volt egy-egy 
sportfoglalkozás. Ezek közül összesen öt alkalommal fociztak a gyerekek, 
minden nap legfeljebb egyszer. 6 délelőtti és 3 délutáni sportfoglalkozáson 
nem fociztak. Hány napig tartott a tábor? 

FK: 6 MD: PASSZ QM: 7 UC: 8 
 

EW Mennyi a legnagyobb négyzet belsejében található 
számok összege?  
 

AG: 87 IF: PASSZ KX: 72 PT: 74 
 

FJ Egy túrázó csapat a Forrástól szeretné körbejárni a 
környező látnivalókat. Melyik útvonalat válasszák, ha 
a legrövidebb idő alatt szeretnének körbeérni? 
A sima útvonal: Forrás-Várrom-Kilátó-Barlang-Forrás 
A szaggatott útvonal: Forrás-Barlang-Kilátó-Várrom-
Forrás 

útvonal 
Forrás Várrom Kilátó Barlang 
Várrom Kilátó Barlang Forrás 

sima  40 perc 65 perc 1 óra negyed 
óra 

szaggatott fél óra 55 perc 75 perc 25 perc 

   
AA: a szaggatottat DR: egyforma gyorsak PZ: PASSZ SL: a simát 
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FK Tündérországban az anyák napját június második vasárnapján ünnepelik.  
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja? 

BF: PASSZ ED: 13 GO: 7 MP: 6 
 

FP Egy fogason három sál lóg, mindegyiknek más-más a mintája és más-más a 
rojtjának a színe: valamelyik csíkos, valamelyik pöttyös, valamelyik kockás; 
valamelyiknek piros, valamelyiknek kék, valamelyiknek lila a rojtja.  
Ezek közül vett fel Enikő, Lali és Peti egyet-egyet. Enikő piros rojtos sálat vett 
fel. A kék rojtos sál csíkos. Enikő nem vesz fel semmit, ami pöttyös.  
Milyen sál kerülhetett valamelyik fiú nyakába az alábbiak közül? 
DS: PASSZ KM: lila rojtos, 

pöttyös 
TD: kék rojtos, 

pöttyös 
VV: piros rojtos, 

kockás 
 

FV Leírjuk az összes kétjegyű számot egymás után: 
10 11 12 13 …98 99. 
Legfeljebb hány darab hatos számjegy szerepel ebben egymás mellett? 

AH: 5 IT: 3 IU: PASSZ YT: 4 
 

GB Egy túrázó csapat a Forrástól szeretné körbejárni a 
környező látnivalókat. Melyik útvonalat válasszák, ha 
a legrövidebb idő alatt szeretnének körbeérni? 
A sima útvonal: Forrás-Várrom-Kilátó-Barlang-Forrás 
A szaggatott útvonal:  
Forrás-Barlang-Kilátó-Várrom-Forrás  

útvonal 

Forrás Várrom Kilátó Barlang 

Várrom Kilátó Barlang Forrás 

sima  45 perc 65 perc 1 óra negyed 
óra 

szaggatott fél óra 55 perc 70 perc 25 perc 

  
AA: a szaggatottat DR: a simát PZ: egyforma gyorsak SL: PASSZ 

 

GH Öt gyerek mindegyikének van 12 pénzérméje, csupa 5 és 10 Ft-os.  
Vivinek ugyanannyi 5 Ft-osa van, mint 10 Ft-osa. 
Lilinek kétszer annyi 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Koppánynak fele annyi 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Zsombinak kettővel több 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Marcinak kettővel kevesebb 10 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 

Hány 5 Ft-os érméjük van összesen? 
AZ: 28 EQ: 30 NU: 36 XB: PASSZ 
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GO Az ábrán az A és B pontok távolsága  
65 cm. Ha tükrözzük az ábrát a szaggatott 
egyenesre, egy keresztet kapunk. Milyen 
hosszú vonallal tudjuk ezt körberajzolni?  

EW: PASSZ HG: 5 m 2 dm RE: 10 m 40 cm ZF: 26 dm 
 

HA Budapesten 1 órával hátrébb jár az idő (egy órával mindig kevesebbet mutat 
az óra), mint Székelyudvarhelyen. Egy busz Székelyudvarhelyről indult akkor, 
amikor ott a buszpályaudvar várótermének órája 6 óra 10 percet mutatott. 
Az út Budapestre 8 és fél óra hosszú. Hány órát mutatott Budapesten a 
toronyóra akkor, amikor megérkezett busz? 

JM: PASSZ PN: 14 óra 40 TQ: 15 óra 40 UP: 13 óra 40 
 

HB Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható kiindulási 
állapotból – mindegyik figura annyit halad minden 
lépésben előre, amelyik sorszámú mezőn éppen áll.  
(A kör az első lépésben 1-et, a hatszög 4-et, a háromszög  
6-ot, a nyíl 9-et halad előre.) 4 lépés után összeadjuk 
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább 
egy figura. Melyik számot kapjuk eredményül? 

DX: 16 GH: PASSZ MJ: 24 RR: 20 
 

HG Mennyi a legnagyobb négyzet belsejében található 
számok összege? 
 

AG: 66 IF: 81 KX: 70 PT: PASSZ 
 

HN Karcsinak most 8 macija van, Gergőnek ennél kevesebb; Máténak több van, 
mint Gergőnek, de kevesebb, mint Karcsinak. Gergő karácsonykor kap majd 
két macit, és akkor már nem lesz kevesebb macija, mint Karcsinak. A három 
fiú ezeket mondja most: 

Karcsi: „Csak eggyel van több macim, mint Máténak.” 
Gergő: „Fele annyi macim van, mint Karcsinak.” 
Máté: „Kettővel több macim van, mint Gergőnek.” 

Melyik fiú mondott igazat? 
BZ: Karcsi  QS: Máté TW: PASSZ XO: Gergő 
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HT A digitális óránkon leolvasva az időpontot, 12 órától 
14 óráig hányszor fordul elő, hogy az órákat jelölő 
számjegyek összege éppen egyenlő a perceket jelölő 
számjegyek összegével?  
(Például 12:07 esetén ez nem teljesül:           

MV: 9 TK: 7 WJ: 5 YZ: PASSZ 
 

HZ Egy négyzet minden oldalára rajzoltunk egy-egy „négyzet-
szirmot” az ábrának megfelelően, majd az öt négyzet 
belsejébe beírtuk a számokat 1-től 5-ig.  

Kati szerint van két szomszédos páratlan szám.  
Bence szerint a szirmokba írt számok összege 11. 
Dávid szerint van két olyan szomszédos szám, melyek különbsége 2. 

A három állítás közül hány lehet egyszerre igaz? 
(Két szám akkor szomszédos, ha van közös oldala annak a két négyzetnek, 
amibe írták őket.) 

KL: 2 SD: 3 UV: PASSZ YN: 1 
 

IF Hány darab olyan 551-nél kisebb, 441-nél nagyobb háromjegyű szám van, 
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő 
sorrendben követik egymást? 

CX: 12 FP: 6 NB: PASSZ QF: 10 
 

IT Katinka és Karesz egy kocka hat lapjára a következő számokat írták:  
2, 3, 5, 6, 8, 9. Megállapították, hogy egy csúcsban találkozik a 6-os, 2-es és 
az 3-as lap; egy másik csúcsban a 8-as, 2-es és 9-es lap; végül egy 
harmadikban az 3-as, 5-ös és 9-es lap.  
Melyik lap van a 6-os lappal szemben? 

AT: PASSZ HT: 9-es RL: 2-es XH: 8-as 
 

IU Katinka és Karesz egy kocka hat lapjára a következő számokat írták:  
1, 3, 5, 7, 8, 9. Megállapították, hogy egy csúcsban találkozik a 7-es, 3-as és 
az 1-es lap; egy másik csúcsban a 8-as, 3-as és 9-es lap; végül egy 
harmadikban az 1-es, 5-ös és 9-es lap.  
Melyik lap van a 7-es lappal szemben? 

AT: 3-as HT: 8-as RL: PASSZ XH: 9-es 
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IZ Budapesten 1 órával hátrébb jár az idő (egy órával mindig kevesebbet mutat 
az óra), mint Munkácson. Egy busz Munkácsról indult akkor, amikor ott a 
városháza órája 8 óra 20 percet mutatott. Az út Budapestre 7 és fél óra 
hosszú. Hány órát mutatott Budapesten a toronyóra akkor, amikor 
megérkezett busz? 

JM: 14 óra 50 PN: 16 óra 50 TQ: PASSZ UP: 15 óra 50 
 

JF Mekk Mester furcsa órát épített. Az órának egyetlen mutatója volt, ami a  
8-as számról indult a kilences szám felé, mindig elment az első olyan számig, 
ahol még nem járt, ott megfordult, és ezt ismételte addig, amíg mind a  
12 számot be nem járta. Melyik számra mutatott utoljára a mutató? 

HN: 3 PA: 1 VJ: 2 WV: PASSZ 
 

JM 13-an játszanak egy játékkal több játszmát. Minden játszmának egy győztese 
van, aki a nyert játszmáért két pontot kap. Ha valaki közülük eléri a 20 
pontot, ő a játék végső győztese, és a játékot abbahagyják.  
 Legfeljebb hány játszmát játszanak? 

BM: 10 DE: 248 EK: PASSZ OA: 118 
 

JS 2613-ból a 26+2+6=34 és a 13+1+3=17 műveletek alapján a 3417 számot 
kaptuk. Mennyi a számjegyeinek összege annak a számnak, amit 1562-ből 
kapunk? 

AN: 15 JY: PASSZ LD: 12 RX: 10 
 

JY Az alábbi hálók közül hányból lehet a rajzon látható 
kockát 
összehajtani?  

 

FV: 2 LQ: PASSZ OU: 1   YA: 3 
 

KL Tomi, Peti, Boti ikertestvérek, egyformákat lépnek. Egy vonalból indulnak. 
Egy ugrásuk két lépés hosszú. Tomi hatot lép előre, kettőt ugrik hátra, végül 
ötöt lép előre. Peti ötöt ugrik előre, kettőt lép hátra, végül négyet lép előre. 
Boti nyolcat lép előre, hatot lép hátra, végül hármat lép előre. Ki ér 
legközelebb a 20 lépésnyire lévő trambulinhoz? 
CL: PASSZ HA: Tomi IZ: Peti OG: Boti 
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KM Egy speciális dominókészletben olyan dominók 

vannak, melyek egyik felén csupa teli pötty, másik 
felén csupa üres van. Dominik pontját úgy kapjuk 
meg, hogy az asztalon fekvő dominókon 
összeszámoljuk a teli pöttyöket, és ebből levonjuk az 
üres pöttyök számát. Az ábrának megfelelően két 
dominó már az asztalon volt, ehhez tett le Dominik még egyet, és így  
3 pontja lett. Melyik dominót rakhatta le az alábbiak közül? 

BY:

 

FJ: PASSZ GB:

  

MC:

 
 

KR 2643-ból a 26+2+6=34 és a 43+4+3=50 műveletek alapján a 3450 számot 
kaptuk. Mennyi a számjegyeinek összege annak a számnak, amit 2834-ből 
kapunk? 

AN: 16 JY: 17 LD: 12 RX: PASSZ 
 

KX Hány darab olyan 552-nél kisebb, 442-nél nagyobb háromjegyű szám van, 
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő 
sorrendben követik egymást? 
CX: PASSZ FP: 12 NB: 10 QF: 6 

 

LD Az alábbi hálók közül hányból lehet a rajzon látható 
kockát összehajtani?  

 

FV: PASSZ LQ: 2 OU: 3 YA: 1 
 

LK Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható kiindulási 
állapotból – mindegyik figura annyit halad minden 
lépésben előre, amelyik sorszámú mezőn éppen áll.  
(Az első lépésben a kör 3-at, a háromszög 4-et, a nyíl  
6-ot, a hatszög 10-et halad előre.) 4 lépés után összeadjuk 
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább 
egy figura. Melyik számot kapjuk eredményül?  
DX: 24 GH: 20 MJ: 16 RR: PASSZ 
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LQ Leírjuk az összes kétjegyű számot egymás után: 
10 11 12 13 …98 99. 
Legfeljebb hány darab hármas számjegy szerepel ebben egymás mellett? 

AH: 4 IT: PASSZ IU: 5 YT: 3 
 

MC Egy túrázó csapat a Forrástól szeretné körbejárni a 
környező látnivalókat. Melyik útvonalat válasszák, ha 
a legrövidebb idő alatt szeretnének körbeérni? 
A sima útvonal: Forrás-Várrom-Kilátó-Barlang-Forrás 
A szaggatott útvonal:  

Forrás-Barlang-Kilátó-Várrom-Forrás  

útvonal 

Forrás Várrom Kilátó Barlang 

Várrom Kilátó Barlang Forrás 

sima  80 perc fél óra 1 óra 10 perc 
szaggatott 45 perc 40 perc 85 perc negyed óra 

  
AA: egyforma gyorsak DR: PASSZ PZ: a simát SL: a szaggatottat 

 

MD Tündérországban az anyák napját augusztus második vasárnapján ünnepelik. 
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja? 

BF: 13 ED: 6 GO: PASSZ MP: 7 
 

MJ Öt gyerek mindegyikének van 18 pénzérméje, csupa 5 és 20 Ft-os.  
Katinak ugyanannyi 5 Ft-osa van, mint 20 Ft-osa. 
Tominak kettővel több 20 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Botinak kettővel kevesebb 20 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Klárinak kétszer annyi 20 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 
Bercinek fele annyi 20 Ft-osa van, mint 5 Ft-osa. 

Hány 20 Ft-os érméjük van összesen? 

AZ: PASSZ EQ: 54 NU: 45 XB: 35 
 

MP Az ábrán az A és B pontok távolsága 45 cm. 
Ha tükrözzük az ábrát a szaggatott 
egyenesre, egy keresztet kapunk. Milyen 
hosszú vonallal tudjuk ezt körberajzolni?  

EW: 7 m 20 cm HG: PASSZ RE: 18 dm ZF: 3 m 6 dm 
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MV Egy zsákban 147 darab kő van. Hétféle formájú kő van, mindegyik formából 
hétféle szín van. Minden kőből van több vele teljesen egyforma kő a 
zsákban; az egyforma kövek száma minden kőfajta esetén ugyanannyi.  
A zsákból kihúzunk egy követ. Hány darab olyan kő marad a zsákban, ami a 
kihúzott kövünkkel teljesen egyforma? 
HZ: PASSZ ON: 2 SX: 6 VP: 3 

 

NB Egy fogason három sál lóg, mindegyiknek más-más a mintája és más-más a 
rojtjának a színe: valamelyik csíkos, valamelyik pöttyös, valamelyik kockás; 
valamelyiknek zöld, valamelyiknek kék, valamelyiknek szürke a rojtja.  
Ezek közül vett fel Endre, Dani és Liza egyet-egyet. Liza zöld rojtos sálat vett 
fel. A szürke rojtos sál kockás. Liza nem vesz fel semmit, ami csíkos.  
Milyen sál kerülhetett valamelyik fiú nyakába az alábbiak közül? 
DS: szürke rojtos, 

csíkos 
KM: PASSZ TD: zöld rojtos, 

pöttyös 
VV: kék rojtos, 

csíkos 
 

NH 2614-ból a 26+2+6=34 és a 14+1+4=19 műveletek alapján a 3419 számot 
kaptuk. Mennyi a számjegyeinek összege annak a számnak, amit 2746-ból 
kapunk? 
AN: PASSZ JY: 13 LD: 20 RX: 19 

 

NU Egy nyári tábor folyamán minden délelőtt és minden délután volt egy-egy 
sportfoglalkozás. Ezek közül összesen öt alkalommal fociztak a gyerekek, 
minden nap legfeljebb egyszer. 4 délelőtti és 5 délutáni sportfoglalkozáson 
nem fociztak. Hány napig tartott a tábor? 
FK: 8 MD: 7 QM: 6 UC: PASSZ 

 

OA Az ábrán egy parkoló alaprajza látható. 
A szabad parkolóhelyeket A, B és C jelzi. 
Minden parkolóhely 2 m széles, mi a 
közepére parkolunk a motorunkkal.  
A parkoláshoz szükséges jegyet a P jelzésű parkolóhely közepénél lévő 
automatánál lehet megvenni, ahová a motortól gyalog megyünk.  
A megvásárolt jegyet visszavisszük a járművünkhöz, majd a nyíllal jelzett 
kijáratig gyalogolunk. Hova parkoljunk, hogy a legkevesebbet kelljen 
összesen a kijáratig gyalogolnunk? 

CR: a C helyre JF: az A helyre WP: a B helyre YG: PASSZ 
 

OG Munkácson 1 órával előbbre jár az idő (egy órával mindig többet mutat az 
óra), mint Budapesten. Egy busz Budapestről indult akkor, amikor ott a 
toronyóra reggel 5 óra 10 percet mutatott. Az út Munkácsra 7 és fél óra 
hosszú. Hány órát mutatott Munkács városházának az órája akkor, amikor 
megérkezett a busz? 
JM: 12 óra 40 PN: PASSZ TQ: 13 óra 40 UP: 11 óra 40 
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ON Egy négyzet minden oldalára rajzoltunk egy-egy „négyzet-
szirmot” az ábrának megfelelően, majd az öt négyzet 
belsejébe beírtuk a számokat 1-től 5-ig.  

Kati szerint van két szomszédos páros szám.  
Bence szerint a szirmokba írt számok összege 10. 
Dávid szerint van két olyan szomszédos szám, melyek különbsége 2. 

A három állítás közül hány lehet egyszerre igaz? 
(Két szám akkor szomszédos, ha van közös oldala annak a két négyzetnek, 
amibe írták őket.) 

KL: 3 SD: 2 UV: 1 YN: PASSZ 
 

OU Leírjuk az összes kétjegyű számot egymás után: 
10 11 12 13 …98 99. 
Legfeljebb hány darab ötös számjegy szerepel ebben egymás mellett? 

AH: PASSZ IT: 4 IU: 3 YT: 5 
 

PA Gergőnek most 8 macija van, Karcsinak ennél kevesebb; Máténak több van, 
mint Karcsinak, de kevesebb, mint Gergőnek. Karcsi karácsonykor kap majd 
két macit, és akkor már nem lesz kevesebb macija, mint Gergőnek.  
A három fiú ezeket mondja most: 

Gergő: „Csak eggyel van több macim, mint Máténak.” 
Karcsi: „Fele annyi macim van, mint Gergőnek.” 
Máté: „Kettővel több macim van, mint Karcsinak.” 

Melyik fiú mondott igazat? 

BZ: Máté QS: Gergő TW: Karcsi XO: PASSZ 
 

PN 12-en játszanak egy játékkal több játszmát. Minden játszmának egy győztese 
van, aki a nyert játszmáért két pontot kap. Ha valaki közülük eléri a  
20 pontot, ő a játék végső győztese, és a játékot abbahagyják.   
Legfeljebb hány játszmát játszanak? 

BM: 109 DE: 10 EK: 229 OA: PASSZ 
 

PT Hány darab olyan 553-nál kisebb, 443-nál nagyobb háromjegyű szám van, 
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő 
sorrendben követik egymást? 

CX: 6 FP: 10 NB: 12 QF: PASSZ 
 

PZ Gyuriék a verseny után fagyizni mentek. Két gombóc fagyi egy rolettivel 
345 Ft-ba került. Egy gombóc fagyi 135 Ft-tal drágább a rolettinél.  
Mennyibe kerül egy gombóc fagyi két rolettivel? 

CE: 210 Ft JS: 185 Ft KR: 160 Ft NH: PASSZ 
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QF Egy fogason három sál lóg, mindegyiknek más-más a mintája és más-más a 
rojtjának a színe: valamelyik pöttyös, valamelyik csíkos, valamelyik kockás; 
valamelyiknek sárga, valamelyiknek kék, valamelyiknek zöld a rojtja.  
Ezek közül vett fel Pali, Lujzi és Éva egyet-egyet. Pali kék rojtos sálat vett fel. 
A sárga rojtos sál kockás. Pali nem vesz fel semmit, ami csíkos.  
Milyen sál kerülhetett valamelyik lány nyakába az alábbiak közül? 

DS: kék rojtos, 
pöttyös 

KM: sárga rojtos, 
csíkos 

TD: zöld rojtos, 
csíkos  

VV: PASSZ 

 

QM Tündérországban az anyák napját március második vasárnapján ünnepelik.  
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja? 

BF: 6 ED: 7 GO: 13 MP: PASSZ 
 

QS Egy kétjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.  
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül? 

HB: PASSZ LK: 72 VB: 33 ZS: 90 
 

RE Mennyi a legnagyobb négyzet belsejében található 
számok összege? 
 

AG: 69 IF: 60 KX: PASSZ PT: 75 
 

RL A digitális óránkon leolvasva az időpontot, 11 órától 
13 óráig hányszor fordul elő, hogy az órákat jelölő 
számjegyek összege éppen egyenlő a perceket 
jelölő számjegyek összegével?  
(Például 11:07 esetén ez nem teljesül:        .) 

MV: PASSZ TK: 5 WJ: 7 YZ: 4 
 

RR Öt gyerek mindegyikének van 12 pénzérméje, csupa 10 és 20 Ft-os.  
Katinak ugyanannyi 10 Ft-osa van, mint 20 Ft-osa. 
Tominak kettővel több 20 Ft-osa van, mint 10 Ft-osa. 
Botinak kettővel kevesebb 20 Ft-osa van, mint 10 Ft-osa. 
Klárinak kétszer annyi 20 Ft-osa van, mint 10 Ft-osa. 
Bercinek fele annyi 20 Ft-osa van, mint 10 Ft-osa. 

Hány 20 Ft-os érméjük van összesen? 

AZ: 30 EQ: PASSZ NU: 28 XB: 36 
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RX Az alábbi hálók közül hányból lehet a rajzon látható kockát 
összehajtani?  

 

FV: 3 LQ: 1 OU: 2 YA: PASSZ 
 

SD Anna, Panna, Hanna ikertestvérek, egyformákat lépnek.  
Egy vonalból indulnak. Egy ugrásuk két lépés hosszú. Anna négyet lép előre, 
egyet ugrik hátra, végül ötöt lép előre. Panna ötöt lép előre, kettőt lép 
hátra, végül hármat lép előre. Hanna nyolcat lép előre, kettőt ugrik hátra, 
végül hatot lép előre. Ki ér legközelebb a 20 lépésnyire lévő trambulinhoz? 

CL: Panna HA: Hanna IZ: PASSZ OG: Anna 
 

SL Gyuriék a verseny után fagyizni mentek. Két gombóc fagyi egy rolettivel 
405 Ft-ba került. Egy gombóc fagyi 165 Ft-tal drágább a rolettinél.  

Mennyibe kerül egy gombóc fagyi két rolettivel? 

CE: PASSZ JS: 190 Ft KR: 240 Ft NH: 215 Ft 
 

SX Egy négyzet minden oldalára rajzoltunk egy-egy „négyzet-
szirmot” az ábrának megfelelően, majd az öt négyzet 
belsejébe beírtuk a számokat 1-től 5-ig.  

Kati szerint van két szomszédos páratlan szám.  
Bence szerint a szirmokba írt számok összege 10. 
Dávid szerint van két olyan szomszédos szám, melyek különbsége 2. 

A három állítás közül hány lehet egyszerre igaz? 
(Két szám akkor szomszédos, ha van közös oldala annak a két négyzetnek, 
amibe írták őket.) 

KL: 1 SD: PASSZ UV: 3 YN: 2 
 

TD Egy speciális dominókészletben olyan dominók 
vannak, melyek egyik felén csupa teli pötty, másik 
felén csupa üres van. Döme pontját úgy kapjuk meg, 
hogy az asztalon fekvő dominókon összeszámoljuk a 
teli pöttyöket, és ebből levonjuk az üres pöttyök 
számát. Az ábrának megfelelően két dominó már az 
asztalon volt, ehhez tett le Döme még egyet, és így 2 pontja lett.  
Melyik dominót rakhatta le az alábbiak közül? 

BY: PASSZ FJ:

  

GB:

 
MC:
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TK Egy zsákban 108 darab kő van. Hatféle formájú kő van, mindegyik formából 
hatféle szín van. Minden kőből van több vele teljesen egyforma kő a 
zsákban; az egyforma kövek száma minden kőfajta esetén ugyanannyi.  
A zsákból kihúzunk egy követ. Hány darab olyan kő marad a zsákban,  
ami a kihúzott kövünkkel teljesen egyforma? 

HZ: 5 ON: PASSZ SX: 3 VP: 2 
 

TQ 15-en játszanak egy játékkal több játszmát. Minden játszmának egy győztese 
van, aki a nyert játszmáért két pontot kap. Ha valaki közülük eléri a  
18 pontot, ő a játék végső győztese, és a játékot abbahagyják.   
Legfeljebb hány játszmát játszanak? 

BM: 256 DE: PASSZ EK: 121 OA: 9 
 

TW Egy kétjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.  
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül? 

HB: 63 LK: 24 VB: 90 ZS: PASSZ 
 

UC Tündérországban az anyák napját április második vasárnapján ünnepelik.  
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja? 

BF: 7 ED: PASSZ GO: 6 MP: 13 
 

UP 14-en játszanak egy játékkal több játszmát. Minden játszmának egy győztese 
van, aki a nyert játszmáért két pontot kap. Ha valaki közülük eléri a  
16 pontot, ő a játék végső győztese, és a játékot abbahagyják.   
Legfeljebb hány játszmát játszanak? 

BM: PASSZ DE: 99 EK: 8 OA: 211 
 

UV Anna, Panna, Hanna ikertestvérek, egyformákat lépnek.  
Egy vonalból indulnak. Egy ugrásuk két lépés hosszú. Anna négyet lép előre, 
egyet ugrik hátra, végül ötöt lép előre. Panna négyet lép előre, kettőt lép 
hátra, végül hármat lép előre. Hanna nyolcat lép előre, kettőt ugrik hátra, 
végül hatot lép előre. Ki ér legközelebb a 20 lépésnyire lévő trambulinhoz? 

CL: Anna HA: PASSZ IZ: Panna OG: Hanna 
 

VB Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható kiindulási 
állapotból – mindegyik figura annyit halad minden 
lépésben előre, amelyik sorszámú mezőn éppen áll. (Az 
első lépésben a kör 1-et, a hatszög 3-at, a háromszög 6-ot, 
a nyíl 8-at halad előre.) 4 lépés után összeadjuk azoknak a 
mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább egy figura. 
Melyik számot kapjuk eredményül? 

DX: 16 GH: 24 MJ: PASSZ RR: 20 
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VJ Gergőnek most 6 macija van, Karcsinak ennél kevesebb; Máténak több van, 
mint Karcsinak, de kevesebb, mint Gergőnek. Karcsi karácsonykor kap majd 
két macit, és akkor már nem lesz kevesebb macija, mint Gergőnek.  
A három fiú ezeket mondja most: 

Gergő: „Csak eggyel van több macim, mint Máténak.” 
Karcsi: „Fele annyi macim van, mint Gergőnek.” 
Máté: „Kettővel több macim van, mint Karcsinak.” 

Melyik fiú mondott igazat? 

BZ: PASSZ QS: Karcsi TW: Máté XO: Gergő 
 

VP Egy négyzet minden oldalára rajzoltunk egy-egy „négyzet-
szirmot” az ábrának megfelelően, majd az öt négyzet 
belsejébe beírtuk a számokat 1-től 5-ig.  

Kati szerint van két szomszédos páros szám.  
Bence szerint a szirmokba írt számok összege 11. 
Dávid szerint van két olyan szomszédos szám, melyek különbsége 2. 

A három állítás közül hány lehet egyszerre igaz? 
(Két szám akkor szomszédos, ha van közös oldala annak a két négyzetnek, 
amibe írták őket.) 

KL: PASSZ SD: 1 UV: 2 YN: 3 
 

VV Egy speciális dominókészletben olyan dominók 
vannak, melyek egyik felén csupa teli pötty, másik 
felén csupa üres van. Döme pontját úgy kapjuk 
meg, hogy az asztalon fekvő dominókon 
összeszámoljuk a teli pöttyöket, és ebből levonjuk 
az üres pöttyök számát. Az ábrának megfelelően 
két dominó már az asztalon volt, ehhez tett le Döme még egyet, és így 2 
pontja lett. Melyik dominót rakhatta le az alábbiak közül? 

BY:

 
FJ:

 

GB: PASSZ MC:

 
 

WJ Egy zsákban 196 darab kő van. Hétféle formájú kő van, mindegyik formából 
hétféle szín van. Minden kőből van több vele teljesen egyforma kő a 
zsákban; az egyforma kövek száma minden kőfajta esetén ugyanannyi. A 
zsákból kihúzunk egy követ. Hány darab olyan kő marad a zsákban, ami a 
kihúzott kövünkkel teljesen egyforma? 

HZ: 4 ON: 6 SX: 3 VP: PASSZ 
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WP Mekk Mester furcsa órát épített. Az órának egyetlen mutatója volt, ami a  
7-es számról indult a hatos szám felé, mindig elment az első olyan számig, 
ahol még nem járt, ott megfordult, és ezt ismételte addig, amíg mind a  
12 számot be nem járta. Melyik számra mutatott utoljára a mutató? 

HN: 1 PA: PASSZ VJ: 12 WV: 2 
 

WV Karcsinak most 6 macija van, Gergőnek ennél kevesebb; Máténak több van, 
mint Gergőnek, de kevesebb, mint Karcsinak. Gergő karácsonykor kap majd 
két macit, és akkor már nem lesz kevesebb macija, mint Karcsinak.  
A három fiú ezeket mondja most: 

Karcsi: „Csak eggyel van több macim, mint Máténak.” 
Gergő: „Fele annyi macim van, mint Karcsinak.” 
Máté: „Kettővel több macim van, mint Gergőnek.” 

Melyik fiú mondott igazat? 

BZ: Gergő QS: PASSZ TW: Karcsi XO: Máté 
 

XB Egy nyári tábor folyamán minden délelőtt és minden délután volt egy-egy 
sportfoglalkozás. Ezek közül összesen öt alkalommal fociztak a gyerekek, 
minden nap legfeljebb egyszer. 4 délelőtti és 3 délutáni sportfoglalkozáson 
nem fociztak. Hány napig tartott a tábor? 

FK: PASSZ MD: 5 QM: 7 UC: 6 
 

XH A digitális óránkon leolvasva az időpontot,  
20 órától 22 óráig hányszor fordul elő, hogy az 
órákat jelölő számjegyek összege éppen egyenlő 
a perceket jelölő számjegyek összegével? 
(Például 20:07 esetén ez nem teljesül:           

MV: 4 TK: PASSZ WJ: 6 YZ: 7 
 

XO Egy kétjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét. Melyik számot 
kaphattuk eredményül az alábbiak közül? 

HB: 48 LK: 90 VB: PASSZ ZS: 36 
 

YA Leírjuk az összes kétjegyű számot egymás után: 
10 11 12 13 …98 99. 
Legfeljebb hány darab négyes számjegy szerepel ebben egymás mellett? 

AH: 3 IT: 5 IU: 4 YT: PASSZ 
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YG Mekk Mester furcsa órát épített. Az órának egyetlen mutatója volt, ami a  
4-es számról indult az ötös szám felé, mindig elment az első olyan számig, 
ahol még nem járt, ott megfordult, és ezt ismételte addig, amíg mind a  
12 számot be nem járta. Melyik számra mutatott utoljára a mutató? 
HN: PASSZ PA: 11 VJ: 9 WV: 10  

 

YN Tomi, Peti, Boti ikertestvérek, egyformákat lépnek. Egy vonalból indulnak. 
Egy ugrásuk két lépés hosszú. Tomi hatot lép előre, kettőt ugrik hátra, végül 
ötöt lép előre. Peti ötöt ugrik előre, kettőt lép hátra, végül négyet lép előre. 
Boti nyolcat lép előre, hatot lép hátra, végül kettőt lép előre.  
Ki ér legközelebb a 20 lépésnyire lévő trambulinhoz? 
CL: Peti HA:Boti IZ:Tomi OG: PASSZ 

 

YT Katinka és Karesz egy kocka hat lapjára a következő számokat írták:  
1, 4, 5, 6, 8, 9. Megállapították, hogy egy csúcsban találkozik a 6-os, 4-es és 
az 1-es lap; egy másik csúcsban a 8-as, 4-es és 9-es lap; végül egy 
harmadikban az 1-es, 5-ös és 9-es lap.  
Melyik lap van a 6-os lappal szemben? 
AT: 9-es HT: 4-es RL: 8-as XH: PASSZ 

 

YZ Egy zsákban 144 darab kő van. Hatféle formájú kő van, mindegyik formából 
hatféle szín van. Minden kőből van több vele teljesen egyforma kő a 
zsákban; az egyforma kövek száma minden kőfajta esetén ugyanannyi.  
A zsákból kihúzunk egy követ. Hány darab olyan kő marad a zsákban, ami a 
kihúzott kövünkkel teljesen egyforma? 
HZ: 3 ON: 4 SX: PASSZ VP: 5 

 

ZF Mennyi a legnagyobb négyzet belsejében található 
számok összege? 
 
 

AG: PASSZ IF: 65 KX: 75 PT: 60 
 

ZS Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható kiindulási 
állapotból – mindegyik figura annyit halad minden 
lépésben előre, amelyik sorszámú mezőn éppen áll.  
(Az első lépésben a kör 1-et, a hatszög 2-t, a háromszög 8-
at, a nyíl 9-et halad előre.) 4 lépés után összeadjuk 
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább 
egy figura. Melyik számot kapjuk eredményül? 
DX: PASSZ GH: 20 MJ: 16 RR: 24 

 


