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AB

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?
ER: 210 Ft
LE: 185 Ft
OH: PASSZ
YO: 160 Ft

AO

Adott a síkban három pont: A, B és C. Tudjuk, hogy A és B távolsága 6 cm,
B és C távolsága 4 cm.
Az alábbiak közül hány cm nem lehet A és C távolsága?
HJ: PASSZ
RY: 11
WW: 2
YH: 6

AP

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?
EX: 6
LR: 7
QA: PASSZ
SM: 5

AU

Hányféleképpen olvasható ki az ábrán a KOCKA szó a
középső K betűból indulva, ha minden betű után csak
vele jobbra, balra, lefelé, felfelé, vagy átlósan
szomszédos betű következhet?

AB: 28

JN: 24

KT: PASSZ

RM: 20

BA

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?
CG: az A helyre
JA: PASSZ
WD: a C helyre
XP: a B helyre

BG

Adott a síkban három pont: A, B és C. Tudjuk, hogy A és B távolsága 4 cm,
B és C távolsága 3 cm.
Az alábbiak közül hány cm nem lehet A és C távolsága?
HJ: 1
RY: 4
WW: PASSZ
YH: 8
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BN

Egy négyjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül?
GP: 9972
KY: PASSZ
UD: 1872
XV: 7772

BT

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?
DF: kék rojtos,
JZ: piros rojtos,
QZ: PASSZ
VK: zöld rojtos,
kockás
kockás
csíkos

CF

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?
JB: 15 óra 50
PB: 16 óra 50
TE: 14 óra 50
UW: PASSZ

CG

A következő céltáblára 3 nyíllal dobunk.
Minden dobás valamelyik mezőbe betalál.
Hány különböző 60-nál kisebb páros szám lehet az
eredmény a dobott számokat összeadva?

HH: 3

OP: 4

UK: PASSZ

VW: 5

CM 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
Forrás
Várrom Kilátó
Barlang
útvonal
Várrom Kilátó
Barlang Forrás
sima
75 perc fél óra
1 óra
20 perc
szaggatott 35 perc 50 perc 80 perc negyed
óra
CY: a szaggatottat

OB: a simát

SS: egyforma gyorsak ZG: PASSZ
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CS

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?
CG: PASSZ

CY

DF

WD: az A helyre

Mennyi (4030 – 403): 9 + 4030 értéke?
AU: 4419
IA: 4433
KF: PASSZ

XP: a C helyre

MW: 4030

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?
CM:

DM

JA: a B helyre

DY:

FR:

LL: PASSZ

Hányféleképpen lehet a KANADA szó betűit egymás mellé írni úgy, hogy
semelyik helyen se álljon ugyanolyan betű, mint eredetileg?
GV: 12
IN: 6
QN: PASSZ
YU: 9
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DY

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
Forrás
Várrom
Kilátó
Barlang
útvonal
Várrom
Kilátó
Barlang
Forrás
sima
40 perc
65 perc
1 óra
negyed
óra
szaggatott fél óra
55 perc
75 perc
25 perc
CY: egyforma gyorsak OB: PASSZ

SS: a simát

ZG: a szaggatottat

DZ

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?
CG: a C helyre
JA: a B helyre
WD: PASSZ
XP: az A helyre

EE

Mennyi az eredménye a következő műveletsornak?
2 ∙ 8 ∙ 17 ∙ 25 ∙ 40 ∙ 125 = ?
AP: 19 000 000
FQ: 17 000 000
MK: PASSZ

EL

XJ: 34 000 000

Adott a síkban három pont: A, B és C. Tudjuk, hogy A és B távolsága 6 cm,
B és C távolsága 3 cm.
Az alábbiak közül hány cm nem lehet A és C távolsága?
HJ: 10
RY: 3
WW: 6
YH: PASSZ
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ER

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

AO: 3

BG: 2

EL: 1

IG: PASSZ

EX

Tündérországban az anyák napját június második vasárnapján ünnepelik.
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja?
DM: 13
GC: 7
LX: 6
ZN: PASSZ

FD

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?
DF: PASSZ
JZ: lila rojtos,
QZ: kék rojtos,
VK: piros rojtos,
pöttyös
pöttyös
kockás

FQ

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?
EX: 6
LR: PASSZ
QA: 7
SM: 8

FR

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
Forrás Várrom Kilátó
Barlang
útvonal
Várrom Kilátó
Barlang Forrás
sima
45 perc 65 perc 1 óra
negyed
óra
szaggatott fél óra 55 perc 70 perc 25 perc
CY: a simát

OB: egyforma gyorsak

SS: PASSZ
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ZG: a szaggatottat

FW

Mennyi az eredménye a következő műveletsornak?
2 ∙ 5 ∙ 8 ∙ 21 ∙ 125 ∙ 200 = ?
AP: 21 000 000
FQ: 42 000 000
MK: 23 000 000

XJ: PASSZ

GC

Hányféleképpen lehet a RIMINI szó betűit egymás mellé írni úgy, hogy
semelyik helyen se álljon ugyanolyan betű, mint eredetileg?
GV: 6
IN: PASSZ
QN: 18
YU: 12

GJ

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?
JB: PASSZ
PB: 14 óra 40
TE: 15 óra 40
UW: 13 óra 40

GP

Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható
kiindulási állapotból – mindegyik figura annyit halad
minden lépésben előre, ahányas számú mezőn éppen áll.
(A kör az első lépésben 1-et, a hatszög 4-et, a háromszög
6-ot, a nyíl 9-et halad előre.) 100 lépés után összeadjuk
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább
egy figura. Melyik számot kapjuk eredményül?
EE: 16
FW: PASSZ
ML: 24
QG: 20

GV

A Csordás család egy téglalap alakú telket vásárolt. A kert oldalai 40 és
80 méter hosszúak. Csordásék körbekerítették a kertet, valamint a kert
közepén egy téglalap alakú karámot is, melynek területe a kert területének
negyede. A karám rövidebb oldala fele akkora, mint a hosszabbik oldala.
Hány méter kerítést építettek Csordásék?
HU: 300
KS: 360
PH: PASSZ
ZA: 180

HH

Kocka Tibi négyzet alakú virágoskertjének oldalai 800 cm
hosszúak. A virágoskertet Tibi egy 70 cm széles járdával
építette körbe. Barátai az alábbi módon számították ki,
hogy hány cm2 a járda területe:
Attila:
940 ∙ 940 − 800 ∙ 800
Dani:
4 ∙ 870 ∙ 70
Gyuri:
940 ∙ 70 ∙ 4 − 70 ∙ 70 ∙ 4
Kik számoltak helyesen?
BN: mindhárman PU: Attila és Gyuri TL: PASSZ
XC: Attila és Dani
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HJ

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: 1 + 2 ≠ 0 + 7. )
NP: 9
TR: 7
VQ: 5

ZZ: PASSZ

HO

Az ábrán a belga és a német zászló rajzát
látod, amelyeket a betűknek megfelelően
színezünk ki fekete-sárga(arany)-piros
színekkel. Mindkét zászló mérete:
1440 mm x 960 mm. A belga zászlónál a
csíkok egyforma szélesek, a német zászlónál a csíkok egyforma magasak.
Melyik zászló kiszínezéséhez kell több fekete színt felhasználni?
JT: mindkettőhöz
RS: a német
TX: PASSZ
WQ: a belga
ugyanannyi kell
zászlóhoz
zászlóhoz

HU

Hány darab olyan 551-nél kisebb, 441-nél nagyobb háromjegyű szám van,
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő
sorrendben követik egymást?
BT: 12
FD: 6
MQ: PASSZ
QT: 10

IA

Hányféleképpen olvasható ki az ábrán a KOBAK szó a
középső K betűból indulva, ha minden betű után csak
vele jobbra, balra, lefelé, felfelé, vagy átlósan
szomszédos betű következhet?

AB: 20

JN: PASSZ

KT: 28

RM: 24

IG

Adott a síkban három pont: A, B és C. Tudjuk, hogy A és B távolsága 5 cm,
B és C távolsága 3 cm.
Az alábbiak közül hány cm nem lehet A és C távolsága?
HJ: 5
RY: PASSZ
WW: 9
YH: 2

IN

A Gulyás család egy téglalap alakú telket vásárolt. A kert oldalai 200 és 400
méter hosszúak. Gulyásék körbekerítették a kertet, valamint a kert közepén
egy téglalap alakú karámot is, melynek területe a kert területének negyede.
A karám rövidebb oldala fele akkora, mint a hosszabbik oldala.
Hány méter kerítést építettek Gulyásék?
HU: PASSZ
KS: 900
PH: 1800
ZA: 1500
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JA

A következő céltáblára 3 nyíllal dobunk.
Minden dobás valamelyik mezőbe betalál.
Hány különböző 60-nál kisebb páros szám lehet az
eredmény a dobott számokat összeadva?

HH: 5

OP: 3

UK: 4

VW: PASSZ

JB

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?
BA: 10
CS: 248
DZ: PASSZ
NJ: 118

JG

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?
JB: 14 óra 50
PB: 16 óra 50
TE: PASSZ
UW: 15 óra 50

JN

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?
ER: 170 Ft
LE: PASSZ
OH: 220 Ft
YO: 195 Ft

JT

Az alábbiak közül milyen hosszú lehet egy átlagos motorkerékpár?
CF: PASSZ
GJ: 210 mm
JG: 21 dm
OV: 2100 cm
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JZ

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?
CM:

KF

DY: PASSZ FR:

LL:

Hányféleképpen olvasható ki az ábrán a KOBAK szó, ha
minden betű után csak vele jobbra, balra, lefelé, felfelé,
vagy átlósan szomszédos betű következhet?

AB: 24

JN: 28

KT: 20

RM: PASSZ

KS

Hány darab olyan 552-nél kisebb, 442-nél nagyobb háromjegyű szám van,
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő
sorrendben követik egymást?
BT: PASSZ
FD: 12
MQ: 10
QT: 6

KT

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?
ER: PASSZ
LE: 190 Ft
OH: 215 Ft
YO: 240 Ft

KY

Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható kiindulási
állapotból – mindegyik figura annyit halad minden
lépésben előre, ahányas számú mezőn éppen áll. (Az első
lépésben a kör 3-at, a háromszög 4-et, a nyíl 6-ot, a
hatszög 10-et halad előre.) 100 lépés után összeadjuk
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább
egy figura. Melyik számot kapjuk eredményül?
EE: 24
FW: 20
ML: 16
QG: PASSZ
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LE

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

AO: 2
LL

BG: 1

EL: PASSZ

IG: 3

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
Forrás Várrom Kilátó
Barlang
útvonal
Várrom Kilátó
Barlang Forrás
sima
80 perc fél óra 1 óra
10 perc
szaggatott 45 perc 40 perc 85 perc negyed
óra
CY: PASSZ

OB: a simát

SS: a szaggatottat

ZG: egyforma gyorsak

LR

Tündérországban az anyák napját augusztus második vasárnapján ünnepelik.
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja?
DM: 6
GC: PASSZ
LX: 7
ZN: 13

LX

Hányféleképpen lehet az EMELET szó betűit egymás mellé írni úgy, hogy
semelyik helyen se álljon ugyanolyan betű, mint eredetileg?
GV: PASSZ
IN: 12
QN: 8
YU: 6

MK

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?
EX: 8
LR: 7
QA: 6
SM: PASSZ

ML

Mennyi az eredménye a következő műveletsornak?
2 ∙ 4 ∙ 8 ∙ 19 ∙ 125 ∙ 250 = ?
AP: PASSZ
FQ: 21 000 000
MK: 38 000 000
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XJ: 19 000 000

MQ

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?
DF: szürke rojtos, JZ: PASSZ
QZ: zöld rojtos,
VK: kék rojtos,
csíkos
pöttyös
csíkos

MW Hányféleképpen olvasható ki az ábrán a KOCKA szó a
csúcsoknál lévő négy K betű valamelyikéből indulva, ha
minden betű után csak vele jobbra, balra, lefelé, felfelé,
vagy átlósan szomszédos betű következhet?

AB: PASSZ

JN: 20

KT: 24

RM: 28

NC

Az ábrán a francia és a holland zászló
rajzát látod, amelyeket a betűknek
megfelelően színezünk ki kék-fehér-piros
színekkel. Mindkét zászló mérete:
1260 mm x 840 mm. A francia zászlónál a
csíkok egyforma szélesek, a holland zászlónál a csíkok egyforma magasak.
Melyik zászló kiszínezéséhez kell több kék színt felhasználni?
JT: a holland
RS: mindkettőhöz
TX: a francia
WQ: PASSZ
zászlóhoz
ugyanannyi kell
zászlóhoz

NJ

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?
CG: a C helyre
JA: az A helyre
WD: a B helyre
XP: PASSZ
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NP

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?
HO: PASSZ
NC: 2
SE: 6
VD: 3

OB

Mennyi (3040 – 304): 9 + 3040 értéke?
AU: 3344
IA: 3349
KF: 3040

OH

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

AO: PASSZ
OP

OV

MW: PASSZ

BG: 3

EL: 2

IG: 1

Kocka Laci négyzet alakú virágoskertjének oldalai 600 cm
hosszúak. A virágoskertet Laci egy 80 cm széles járdával
építette körbe. Barátai az alábbi módon számították ki,
hogy hány cm2 a járda területe:
Aladár:
760 ∙ 760 − 600 ∙ 600
Berci:
4 ∙ 680 ∙ 80
Csaba:
760 ∙ 80 ∙ 4 − 80 ∙ 80 ∙ 4
Kik számoltak helyesen?
BN: Aladár és Csaba PU: mindhárman TL: Aladár és Berci

XC: PASSZ

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?
JB: 12 óra 40
PB: PASSZ
TE: 13 óra 40
UW: 11 óra 40
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PB

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?
BA: 109
CS: 10
DZ: 229
NJ: PASSZ

PH

Hány darab olyan 553-nál kisebb, 443-nál nagyobb háromjegyű szám van,
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő
sorrendben követik egymást?
BT: 6
FD: 10
MQ: 12
QT: PASSZ

PU

Egy négyjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül?
GP: PASSZ
KY: 2772
UD: 5672
XV: 9972

QA

Tündérországban az anyák napját március második vasárnapján ünnepelik.
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja?
DM: 7
GC: 13
LX: PASSZ
ZN: 6

QG

Mennyi az eredménye a következő műveletsornak?
2 ∙ 8 ∙ 13 ∙ 20 ∙ 50 ∙ 125 = ?
AP: 26 000 000
FQ: PASSZ
MK: 13 000 000

XJ: 15 000 000

QN

A Kertész család egy téglalap alakú telket vásárolt. A kert oldalai 20 és
40 méter hosszúak. Kertészék körbekerítették a kertet, valamint a kert
közepén egy téglalap alakú karámot is, melynek területe a kert területének
negyede. A karám rövidebb oldala fele akkora, mint a hosszabbik oldala.
Hány méter kerítést építettek Kertészék?
HU: 90
KS: PASSZ
PH: 150
ZA: 180

QT

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?
DF: kék rojtos,
JZ: sárga rojtos,
QZ: zöld rojtos,
VK: PASSZ
pöttyös
csíkos
csíkos
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QZ

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?
CM: PASSZ

DY:

FR:

LL:

RM

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?
ER: 205 Ft
LE: 230 Ft
OH: 180 Ft
YO: PASSZ

RS

Az alábbiak közül milyen széles lehet egy átlagos zongora?
CF: 150 dm
GJ: 1500 mm
JG: PASSZ
OV: 15000 cm

RY

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: 1 + 1 ≠ 0 + 7.)
NP: PASSZ
TR: 5
VQ: 7

SE

ZZ: 4

Az ábrán az örmény és a román zászló
rajzát látod, amelyeket a betűknek
megfelelően színezünk ki piros-kéksárga(arany) színekkel. Mindkét zászló
mérete: 1350 mm x 690 mm. Az örmény
zászlónál a csíkok egyforma szélesek, a román zászlónál a csíkok egyforma
magasak.
Melyik zászló kiszínezéséhez kell több kék színt felhasználni?
JT: az örmény
RS: PASSZ
TX: mindkettőhöz
WQ: a román
zászlóhoz
ugyanannyi kell
zászlóhoz
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SM

Tündérországban az anyák napját április második vasárnapján ünnepelik.
A hónap hány napjára eshet Tündérországban az anyák napja?
DM: PASSZ
GC: 6
LX: 13
ZN: 7

SS

Mennyi (4070 – 407): 9 + 4070 értéke?
AU: PASSZ
IA: 4070
KF: 4477

MW: 4411

TE

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?
BA: 256
CS: PASSZ
DZ: 121
NJ: 9

TL

Egy négyjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül?
GP: 5472
KY: 1072
UD: 9972
XV: PASSZ

TR

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?
HO: 5
NC: PASSZ
SE: 3
VD: 2

TX

Az alábbiak közül milyen hosszú lehet egy kifejlett afrikai elefánt ormánya?
CF: 20000 cm
GJ: PASSZ
JG: 20 m
OV: 2000 mm

UD

Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható kiindulási
állapotból – mindegyik figura annyit halad minden
lépésben előre, ahányas számú mezőn éppen áll.
(Az első lépésben a kör 1-et, a hatszög 3-at, a háromszög
6-ot, a nyíl 8-at halad előre.) 100 lépés után összeadjuk
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább
egy figura.
Melyik számot kapjuk eredményül?
EE: 16
FW: 24
ML: PASSZ
QG: 20
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UK

Kocka Tomi négyzet alakú virágoskertjének oldalai 800 cm
hosszúak. A virágoskertet Tomi egy 60 cm széles járdával
építette körbe. Barátai az alábbi módon számították ki,
hogy hány cm2 a járda területe:
Botond:
920∙ 920 − 800 ∙ 800
Dávid:
4 ∙ 860 ∙ 60
Sanyi:
920 ∙ 60 ∙ 4 − 60 ∙ 60 ∙ 4
Kik számoltak helyesen?
BN: PASSZ PU: Botond és Dávid TL: Botond és Sanyi XC: mindhárman

UW

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?
BA: PASSZ
CS: 99
DZ: 8
NJ: 211

VD

Az ábrán a magyar és az olasz zászló rajzát
látod, amelyeket a betűknek megfelelően
színezünk ki piros-fehér-zöld színekkel.
Mindkét zászló mérete: 1350 mm x 690
mm. A magyar zászlónál a csíkok
egyforma szélesek, az olasz zászlónál a csíkok egyforma magasak.
Melyik zászló kiszínezéséhez kell több piros színt felhasználni?
JT: PASSZ
RS: a magyar
TX: az olasz
WQ: mindkettőhöz
zászlóhoz
zászlóhoz
ugyanannyi kell

VK

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?
CM:

DY:

FR: PASSZ
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LL:

VQ

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?
HO: 4
NC: 6
SE: 3
VD: PASSZ

VW

Kocka Misi négyzet alakú virágoskertjének oldalai 500 cm
hosszúak. A virágoskertet Misi egy 90 cm széles járdával
építette körbe. Barátai az alábbi módon számították ki,
hogy hány cm2 a járda területe:
Andris:
680 ∙ 680 − 500 ∙ 500
Béla:
4 ∙ 590 ∙ 90
Laci:
680 ∙ 90 ∙ 4 − 90 ∙ 90 ∙ 4
Kik számoltak helyesen?
BN: Andris és Béla
PU: PASSZ
TL: mindhárman XC: Andris és Laci

WD

A következő céltáblára 3 nyíllal dobunk.
Minden dobás valamelyik mezőbe betalál.
Hány különböző 60-nál kisebb páratlan szám lehet az
eredmény a dobott számokat összeadva?

HH: 4
WQ

OP: PASSZ

UK: 5

Az alábbiak közül milyen hosszú lehet egy felnőtt zsiráf nyaka?
CF: 240 cm
GJ: 2400 dm
JG: 24000 mm
OV: PASSZ

WW 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: 2 + 0 ≠ 0 + 7. )
NP: 4
TR: PASSZ
VQ: 6
XC

VW: 3

ZZ: 7

Egy négyjegyű számból kivontuk a számjegyeinek az összegét.
Melyik számot kaphattuk eredményül az alábbiak közül?
GP: 2072
KY: 9972
UD: PASSZ
XV: 6372
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XJ

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?
EX: PASSZ
LR: 5
QA: 7
SM: 6

XP

A következő céltáblára 3 nyíllal dobunk.
Minden dobás valamelyik mezőbe betalál.
Hány különböző 60-nál kisebb páratlan szám lehet az
eredmény a dobott számokat összeadva?

HH: PASSZ

OP: 5

UK: 3

VW: 4

XV

Egy négyzet alakú játéktáblán – az ábrán látható
kiindulási állapotból – mindegyik figura annyit halad
minden lépésben előre, ahányas számú mezőn éppen áll.
(Az első lépésben a kör 1-et, a hatszög 2-t, a háromszög
8-at, a nyíl 9-et halad előre.) 100 lépés u tán összeadjuk
azoknak a mezőknek a sorszámát, amelyiken áll legalább
egy figura. Melyik számot kapjuk eredményül?
EE: PASSZ
FW: 20
ML: 16
QG: 24

YH

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: 1 + 0 ≠ 0 + 7.)
NP: 4
TR: 5
VQ: PASSZ
ZZ: 3

YO

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

AO: 1

BG: PASSZ

EL: 3
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IG: 2

YU

A Pásztor család egy téglalap alakú telket vásárolt. A kert oldalai 400 és
800 méter hosszúak. Pásztorék körbekerítették a kertet, valamint a kert
közepén egy téglalap alakú karámot is, melynek területe a kert területének
negyede. A karám rövidebb oldala fele akkora, mint a hosszabbik oldala.
Hány méter kerítést építettek Pásztorék?
HU: 3600
KS: 3000
PH: 1800
ZA: PASSZ

ZA

Hány darab olyan 554-nél kisebb, 444-nél nagyobb háromjegyű szám van,
amelyben nincs két egyforma számjegy, és a számjegyek csökkenő
sorrendben követik egymást?
BT: 10
FD: PASSZ
MQ: 6
QT: 12

ZG

Mennyi (3020 – 302): 9 + 3020 értéke?
AU: 3020
IA: PASSZ
KF: 3319

MW: 3322

ZN

Hányféleképpen lehet a PARAFA szó betűit egymás mellé írni úgy, hogy
semelyik helyen se álljon ugyanolyan betű, mint eredetileg?
GV: 8
IN: 5
QN: 6
YU: PASSZ

ZZ

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?
HO: 3
NC: 4
SE: PASSZ
VD: 5
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