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3.

4.

5.

6. 

2.

1.

Egy versenyen a 60 résztvevőt 5 terembe osztották szét. Minden teremben ugyanannyi ver-
senyzőt ültettek le. Legkevesebb hány lánynak kell lennie a résztvevők között ahhoz, hogy 
az elosztás módjától függetlenül biztosan legyen minden teremben legalább egy lány?

 (A) 5  (B) 12  (C) 49   (D) 55  (E) 60 

Egy üzletnek 10 bőröndöt szállítottak, és hozzájuk külön borítékban 10 kulcsot is. Minden 
kulccsal csak egy bőrönd nyitható. Legkevesebb hány próbálkozás kell ahhoz, hogy bizto-
san megtaláljuk a bőröndökhöz tartozó kulcsokat? 

 (A) 9  (B) 10  (C) 36  (D) 45  (E) 55

Áginak kevesebb mint 30 egyforma színes négyzetlapja van. Hány négyzetlapja lehet, ha 
mindegyiket felhasználva éppen három különböző négyzetet tudott belőlük kirakni?

 (A) 20  (B) 21  (C) 26  (D) 29  (E) 30

Hány olyan háromjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek vagy csökkenve, 
vagy növekedve követik egymást?

 (A) 84  (B) 120  (C) 168  (D) 204  (E) 240

Zsuzsi édesapja egy régimódi hintához (a hintázó a kötélre ül rá)
3 m 40 cm kötelet vásárolt.  A hinta tartóoszlopa két és fél méter ma-
gas. Milyen távol kell egymástól a kötél két végét  felfüggeszteni,  
ha  azt  szeretnénk, hogy a kötél alja  80 cm-re legyen a talajtól?

 (A) 0 cm (B) 10 cm (C) 20 cm (D) 30 cm (E) 40 cm

Hány háromszög látható a mellékelt ábrán?

 (A) 6  (B) 9  (C) 11  (D) 13
 (E) 15

 

5. osztály
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7.

8. 

9.

10. 

(A) (B) (C)

(D) (E)

Melyik kockahálót kapnánk, ha felvágnánk a kockát
a vastagon jelölt élek mentén?

A mesebeli királyfi nak a 99 fejű sárkánnyal kell megvívnia. A varázskardjával egy csapás-
sal 33, 21 vagy 17 fejét tudja a sárkánynak levágni. Az első esetben a sárkánynak 18 új feje 
nő ki, a másodikban 36, a harmadik esetben pedig 14. Ha a sárkány összes feje lehullott, 
már nem nő ki több. Le tudja-e győzni a királyfi  a sárkányt? 

 (A)  Ha először 33 fejet vág le, akkor igen.
 (B)  Ha először 21 fejet vág le, akkor igen.
 (C)  Ha először 17 fejet vág le, akkor igen.
 (D)  Igen, és mindegy, hogy 33-at, 21-et vagy 17-et vág le először.
 (E)  Sehogyan sem tudja legyőzni.

Amikor Anna feltörte a malacperselyét, pontosan 100 Ft-ot talált benne: 1 Ft-osból tízszer 
annyit talált, mint 2 Ft-osból, a többi 5 Ft-os volt. Hány darab pénzérme lehetett a perse-
lyében?

 (A) 37  (B) 54  (C) 60  (D) 63  (E) 66

 (A) 5  (B) 8  (C) 9  (D) 16  (E) 120

Van 5 piros és 5 zöld egyforma méretű golyónk. Hány-
féleképpen lehet ezekből 5 golyót tartalmazó karkötőt 
készíteni? 
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14.

13.

12.

11. A táblára felírtuk 1-től 10-ig a számokat, majd valamelyik kettőt letöröltük, és helyettük 
felírtuk a különbségüket. Ezt az eljárást addig ismételgettük, amíg végül már csak egy 
szám maradt a táblán. Melyik szám lehet ez? 

 (A) 0  (B) 1  (C) 3  (D) 5  (E) 6

Egy négyzet alakú kert hossza 90 m. Facsemetéket telepítenek bele. A facsemeték között 
mindig 5 méter a távolság, és a kerítéstől is 5 méterre kerül az első facsemete. 
Hány darab facsemetét telepítettek a kertbe?

 (A) 289  (B) 324  (C) 361  (D) 450
 (E) Az előzőek egyike sem.

Egy zár, amelyen három nyomógomb van, akkor nyílik ki, ha a gombokat egy előírt sor-
rendben nyomjuk meg közvetlenül egymás után. Legkevesebb hány gombnyomás szüksé-
ges ahhoz, hogy biztosan kinyithassuk a zárat?

 (A) 8  (B) 9  (C) 10  (D) 12  (E) 18

Részletes kidolgozást igénylő feladat:

Vágd szét a négyzetet minél többféleképpen két részre úgy, 
hogy azok egyforma nagyságúak és alakúak legyenek! 
Csak a kis négyzetek oldalai mentén vághatsz!
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Anna, Bea, Cili és Dani egy egyenes mentén sorakoznak fel úgy, hogy Annától Bea 5 mé-
terre, Beától Cili 3 méterre, Cilitől Dani pedig 1 méterre van. Hány méterre lehet Annától 
Dani?

 (A) 1  (B) 3  (C) 5  (D) 7  (E) 9 

Legfeljebb hány különböző egyenes húzható egy kocka nyolc csúcsán át úgy, hogy min-
den egyenes 2 csúcsot tartalmazzon?

 (A) 12  (B) 22  (C) 28  (D) 32  (E) 56

Egy téglalap alapú szoba egyik fala mentén öt szekrény áll egymás mellett, ilyen sorrend-
ben: A, B, C, D és E. Az A szekrény kulcsa nyitja az E szekrényt, a C szekrényt nyitja a 
B szekrényt nyitó kulcs, és minden kulcs nyitja legalább az egyik szomszéd szekrényt is. 
Legkevesebb hány kulcs kell a szekrények kinyitásához?

 (A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 4  (E) 5

A vásárban egy kereskedő 600 tallérért vett egy lovat, amelyet később 700 tallérért adott 
el. Telt-múlt az idő, majd ugyanezt a lovat ismét megvette, most 800 tallért fi zetett, s 
hamarosan túladott rajta 900 tallérért. A lóval kapcsolatos adás-vételek eredményeként a 
kereskedő nyert-e vagy veszített, s mennyi ez a nyereség (vagy veszteség)?

 (A) veszített 200 tallért   (B) veszített 100 tallért
 (C) nem nyert és nem is veszített  (D) nyert 100 tallért
 (E) nyert 200 tallért

 (A) 20  (B) 31  (C) 43  (D) 53  (E) 63

Az ábra felső részén a Fészekligeti Állatkertbe való bejutást biztosító  
forgóajtó nyitás előtti, felülnézeti állapotát láthatod. Egy negyed for-
dulattal egy ember tud bejutni ezen az ajtón. Délelőtt 11 órakor Anikó 
a lent látható állásban találta a forgóajtót. Az alábbiak közül 11 óráig 
hányan juthattak be ezen a forgóajtón az állatkertbe,  ha  az ajtó csak a 
jelzett irányba forog?

6. osztály

3.

4.

5.

2.

1.
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Egy szabályos háromszög csúcsainak kiszínezéséhez öt szín áll rendelkezésünkre. Hány-
féleképpen színezhetünk, ha minden csúcsot kiszínezünk, és a tükrözéssel vagy forgatással 
egymásba vihető kiszínezéseket nem tekintjük különbözőnek?

 (A) 25  (B) 27  (C) 35  (D) 85  (E) 125

Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek vagy csökkenve, 
vagy növekedve követik egymást?

 (A) 126  (B) 210  (C) 252  (D) 336  (E) 410

Az ábrán egy zsineget látsz. Ha meghúzod a két végét, hány csomó keletkezik rajta?

 (A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) 4

Egy focimeccsen a végeredmény 2:0 lett. A 11-11 játékos közül senkit sem cseréltek le. 
Hányféle góllövőlista képzelhető el? (A góllövőlistára a játékosok nevét a gólok lövési 
sorrendjében írják fel.)

 (A) 2  (B) 22  (C) 121  (D) 484
 (E) Az előzőek egyike sem.

Egy iskolai szavaló- és fejtörőverseny selejtezőjén 20 tanuló indult. Mindkét próbán az 
elérhető legnagyobb pontszám 20-20 pont volt. A selejtezőből az az 5 versenyző jutott 
tovább, aki az 5 legmagasabb összpontszámot érte el. Ha Anna a szavalók között az 5. és a 
fejtörők között a 4. lett, az eredményhirdetés előtt melyik vélemény helytálló?

 (A) Anna biztosan továbbjutott.  (B) Anna lehet, hogy kiesett. 
 (C) Anna lehet, hogy továbbjutott. (D) Anna biztosan az 5. lett.
 (E) Anna biztosan kiesett.
 
Mivel egyenlő a következő szorzat értéke:

 (A) 200,5 (B) 1002 (C) 1002,5 (D) 2004 (E) 2004,5

6. 

7.

8. 

9.

10. 

11. ?( ( ( () ) ) )
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Egy kereskedő mérésre használt egy 40 kg-os követ. Egyszer a kő leesett, és négy darabra 
tört. A kereskedő meglepődve vette észre, hogy minden darab egész kilogrammot nyom, és 
a négy kő segítségével negyven kilogrammig minden egész kilogrammot meg tud mérni. 
(A méréshez egy kétkarú mérleget használt). Hány kilogrammos a legnehezebb kődarab?

 (A) 20  (B) 25  (C) 27  (D) 32  (E) 33

Egy zár, amelyen három nyomógomb van, akkor nyílik ki, ha a gombokat egy előírt sor-
rendben nyomjuk meg közvetlenül egymás után. Legkevesebb hány gombnyomás szüksé-
ges ahhoz, hogy biztosan kinyithassuk a zárat? 

 (A) 8  (B) 9  (C) 10  (D) 12  (E) 18

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

Rajzold le egy kocka minél többféle különböző testhálóját!14.

13.

12.
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Egy baba hason fekszik. Először jobbra forog 270°-ot, majd balra 540°-ot. Milyen hely-
zetben fekszik ezek után a baba?

 (A) hason  (B) háton  (C) a jobb oldalán
 (D) a bal oldalán (E) nem állapítható meg

Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

 (A) Minden szám nagyobb az ellentettjénél.
 (B) Van olyan kétjegyű szám, amelynek páratlan számú osztója van.
 (C) Ha egy természetes szám nem prímszám, akkor összetett szám.
 (D) Van olyan alakzat, amelynek több mint 8 szimmetriatengelye van.
 (E) Ha egy rombusz téglalap, nem biztos, hogy négyzet.

Hány olyan a szám létezik, amelyre a2 < –a ? (Megjegyzés: a2 = a·a.)

 (A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) végtelen sok

Melyik kockahálót kapnánk, ha felvágnánk 
a kockát a vastagon jelölt élek mentén?

A derékszögű koordináta-rendszerben adott egy 16 egység területű ABCD téglalap, amely-
nek minden csúcsa rácspont. Mely számpár tartozhat a téglalap csúcspontjaihoz, ha az a 
koordinátatengelyek mindegyikére nézve szimmetrikus?

 (A) (–4;–2) (B) (1;4) (C) (–2;–2) (D) (–4;1) (E) (2;–2)

(A) (B) (C) (D) (E)

7. osztály

3.

4.

5.

2.

1.
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Egy hintó első kerekének kerülete 250 cm, a hátsóé 3 m. Hány méter távolságon tesz meg 
az első kerék 100 fordulattal többet, mint a hátsó?

 (A) 500  (B) 1000 (C) 1500 (D) 2000 (E) 2500

Hány háromszög látható az ábrán?

 (A) 25  (B) 42  (C) 45
 (D) 48  (E) 55

Öt üdítős üvegről levettük az öt különböző színű kupakot. Tíz gyerek mindegyike valami-
lyen sorrendben visszahelyezte azokat. Mindenkinek volt legalább egy találata. Pontosan 
1 találata 3, pontosan 2 találata 2, pontosan 3 találata 2 gyereknek volt. Hány gyereknek 
lehetett pontosan 4 találata?

 (A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3
 (E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

Egy hosszú, vékony vízszintes pálcán egy bolha ugrál. Minden ugrása véletlenszerűen 
jobbra vagy balra történik. Ugrásai 10 cm hosszúak. Hányféle módon juthat el 10 ugrással 
a kiindulási ponttól jobbra 60 cm távolságra?

 (A) 20  (B) 30  (C) 45  (D) 50  (E) 100

Nekeresdországban betiltották az 1-es számjegy használatát. Náluk számoláskor kihagy-
nak minden olyan számot, amelyben az 1-es szerepel. Így következnek egymás után a szá-
mok: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, …, 30, 32, …, 98, 99, 200, 202, … . Melyik a 2004-edik 
pozitív egész szám a számsorukban?

 (A) 3111 (B) 3555 (C) 3666 (D) 3777 (E) 3888

Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek vagy csökkenve, 
vagy növekedve követik egymást?

 (A) 126  (B) 210  (C) 252  (D) 378  (E) 504

6. 

7.

8. 

9.

10. 

11.
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Hakapeszi és Taki Maki majmok egy 11 lyukú villanyoszlop két szélső lyukában, az osz-
lop ellentétes oldalain ülnek. Hakapeszi csak úgy tud mozogni, hogy a tőle ötödik lyukig 
meg sem áll, míg Taki Maki a tőle hetedik lyuknál áll meg. Sebességük olyan, hogy amíg 
Hakapeszi öt lyuknyival továbbáll, ugyanennyi idő kell Taki Makinak a hetedik lyukig. 
Egyszerre indulnak, így mindig azonos időben ülnek a lyukakban, és továbbindulásuk is 
egyszerre történik. Ha az oszlop utolsó lyukához érnek, visszaindulnak, tovább számolva 
a lyukakat, szintén az ötödiknél, illetve a hetediknél megpihenve. Hakapeszi az oszlop 
alsó, Taki Maki a felső lyukából startol. Alulról számítva hányadik lyuk lesz az, amelyikbe 
először ülnek bele egyszerre?

 (A) 1  (B) 3  (C) 5  (D) 6  (E) 8

Egy kör kerületét 11 ponttal egyenlő nagyságú ívekre bontottuk. Hány olyan háromszög 
van, amelynek csúcsai ezen pontok közül valók, és a kör középpontja a háromszög belse-
jébe esik?

 (A) 33  (B) 55  (C) 99  (D) 110  (E) 165

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

Rajzolj minél több olyan tengelyesen szimmetrikus hatszö-
get, amely négy darab, az ábrán látható – illetve abból forga-
tással vagy tükrözéssel kapható – síkidomra bontható!

14.

13.

12.
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A 8.b osztályba 10 fi ú és 20 lány jár. A fi úk magasságának átlaga 170 cm, a lányoké 161 cm. 
Mekkora a 8.b osztályba járó tanulók magasságának átlaga?

 (A) 1,62 m (B) 1,63 m (C) 1,64 m (D) 1,65 m (E) 1,655 m

Az a, b, c, d ebben a sorrendben egymást követő természetes számok. Mely állítás igaz az 
alábbiak közül?

 (A)  a + c = 2b  (B)  a + d = b + c (C)  a – b = c – d
 (D)  a – c = d – b (E)  |a – c| = |d – b|

Hány olyan hatjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek vagy csökkenve, 
vagy növekedve követik egymást? 

 (A) 84  (B) 168  (C) 210  (D) 294  (E) 420

Mely élek mentén kell a kockát felvágni,
hogy a mellékelt kockahálót kapjuk?

 

8. osztály

3.

4.

2.

1.

Hány természetes számra teljesül a 32004 ≤  x  ≤ 32005 egyenlőtlenség?

 (A) 2004 (B) 32004  (C) 32004+1 (D) 2 · 32004 (E) 2 · 32004+1

Adott a esetén hány x egész megoldása lehet az | a – x2 | + a = 0 egyenletnek?

 (A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) végtelen sok

Az állatkerti belépő ára 600 Ft. A belépő árcsökkentése után a látogatók száma felével nőtt, 
a bevétel pedig negyedével nőtt. Hány Ft-ra csökkent a belépő ára?

 (A) 400  (B) 420  (C) 450  (D) 480  (E) 500

5.

6. 

7.

(A) (B) (C) (D) (E)
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8. Hány háromszög látható az ábrán?

 (A) 36  (B) 55  (C) 56            
 (D) 78            (E) 91 

Hány téglalapot lehet kijelölni egy 8×8-as négyzetrácsban úgy, hogy oldalaik rácsegyenesek 
legyenek?

 (A) 204  (B) 512  (C) 784  (D) 1296 (E) 3240 

Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

(A) Ha egy háromszögben egyik szög a másik pótszöge, és úgy aránylanak egymáshoz,
       mint 1 : 2, akkor a háromszög oldalai között van két olyan oldal, amelyek aránya szintén 1 : 2.
(B) Van olyan négyjegyű szám, amelynek páratlan számú osztója van.
(C) A rombusz oldalfelező pontjai téglalapot határoznak meg.
(D) Van olyan kétjegyű szám, amelyik egyenlő a nála kisebb pozitív osztóinak összegével.
(E) Van olyan háromszög, amely magasságainak felezőpontjai egy egyenesen vannak.

Egy O középpontú, r sugarú körbe beírtuk az A1, A2, A3, …, A99, A100 csúcspontokkal rendel-
kező szabályos sokszöget. M egy olyan pont a sokszög síkján kívül, amelyre OM = r. 
Mekkora az A3MA53 szög?

 (A) 15o  (B) 30o  (C) 60o  (D) 90o  (E) 120o 

Az r sugarú körben ABCD egy beírt téglalap. M a téglalap AB oldalának mozgó pontja. 
Vegyük fel az N∈BC, P∈DC és Q∈AD pontokat úgy, hogy MN || AC, NP || BD és PQ ||AC. 
Mekkora az MNPQ négyszög kerülete?

 (A)  r  (B) 2r  (C) 3r  (D) 4r  (E) 5r 

Egy autóbuszjáraton 12 megálló van. Egy járat során nem volt két olyan ember, aki ugyan-
ott szállt volna fel és le, vagyis bármely két utas különböző utat tett meg. Legfeljebb hány 
ember utazhatott a buszon egy járat alatt?

 (A) 11  (B) 12  (C) 55  (D) 66  (E) 78

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

Szerkessz egyenlő szárú háromszöget, amelynek szárai 8 cm-esek, és a szárakhoz tartozó 
magasságok hossza 4 cm! 
Mekkora az így kapott háromszög területe? 
Mekkorák a szögei?

9.

10. 

11.

14.

13.

12.
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