
A KÖRZETI FORDULÓ
ÍRÁSBELI FELADATAI

„Az összedolgozás képessége 
az egyik legnagyobb érték az életben.”
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3.

4.

5.

6. 

2.

1.

Egy osztályba 15 lány jár, közülük ketten szemüvegesek. Az osztályban 9 szemüveges 
tanuló van. A fi úk fele szemüveges. Hány fő az osztálylétszám?

 (A) 15  (B) 24  (C) 29   (D) 30  (E) 31 

Az 5. osztályban Anna a 19 legjobb és a 19 legrosszabb matematikus között van. Hányan 
lehetnek ebben az osztályban? 

      (A) 19-en (B) 20-an (C) 30-an (D) 37-en (E) 38-an

Az alábbi négy síkidom közül mely(ek)nek 32 cm hosszú a kerülete?

Egy egyliteres edényben 6 dl tej van. Öntsünk hozzá még 6 dl tejet. Mennyi tej lesz most 
az edényben?

 (A) 6 dl  (B) 8 dl  (C) 10 dl (D) 12 dl (E) 14 dl

Egy mesefán kezdetben egy virág sincs, majd minden héten 3 virág nyílik: egy-egy piros, 
sárga és fehér. Minden hét végén elhervad közülük egy, hetente más színű: az 1. héten pi-
ros, a 2. héten sárga, a 3. héten fehér, a 4. héten újra piros, és így tovább. Hány piros virág 
lesz a fán a 10. hét végén?

 (A) 5  (B) 6  (C) 7  (D) 9  (E) 10

5. osztály

 (A) 1.-nek és 2.-nak (B) 2.-nak és 4.-nek  (C) 1.-nek vagy 3.-nak 
 (D) 3.-nak vagy 4.-nek (E) mind a négynek

Van 9 külsőre teljesen egyforma golyónk, amelyek közül 8 egyforma nehéz, egy pedig va-
lamivel könnyebb, mint a többi. Kétkarú mérleggel, súlyok nélkül, hány méréssel dönthető 
el biztosan, hogy melyik a könnyebb golyó?

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

  

1. 2. 3. 4.
10 cm

6 
cm

10 cm

6 
cm

 10 cm

6 
cm

 

  10 cm

6 
cm
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7.

8. 

9.

10. 

Matematikaórán a tanár felírta a táblára egy 8 tagból álló számsorozat első 5 tagját, és arra 
kérte a tanulókat, hogy fejezzék be a felírást. Az alábbiak közül melyik szám kerülhetett a 
hiányzó három hely valamelyikére, ha a táblán ez állt: 10, 11, 13, 17, 25, … ?

Egy családban az volt a szokás, hogy a tanév végén a három testvér mindegyike annyi 
könyvet kapott ajándékba az apától, ahány éve iskolába jár. Egy bizonyos idő alatt össze-
sen 25 könyvük gyűlt össze. Hányadik osztályt fejezhette be ekkor a középső testvér?

 (A) 2.  (B) 3.  (C) 4.  (D) 5.  (E) 6.

Egy mesebeli ország 12 kovácsmesterének sürgősen meg kell patkolnia a király 15 lovát. 
Legkevesebb hány perc alatt végezhetik el a patkolást, ha egy kovácsmester egy lólábat 
egy perc alatt patkol meg, és csak álló lovat lehet patkolni? (Egy ló nem állhat háromnál 
kevesebb lábon, és egy lábat egyszerre csak egy kovácsmester patkolhat.)

 (A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 7  (E) 8

11.

 (A) 32  (B) 41  (C) 47  (D) 73  (E) 137

Van olyan négyjegyű szám, amelyet a 9-cel való szorzás „megfordít”, azaz a szorzat jegyei 
ugyanazokat a számjegyeket tartalmazzák, mint amelyek az eredeti számban szerepeltek, 
csak fordított sorrendben. Az alábbiak közül melyik szerepel a négyjegyű szám jegyei 
között?

 (A) 0  (B) 1  (C) 5  (D) 8  (E) 9

Hat láncdarab mindegyikén négy láncszem található. Egyetlen nem záródó láncot szeret-
nénk belőlük készíteni úgy, hogy szétnyitunk néhány szemet. Hány szem szétnyitásával 
tehetjük ezt meg?

 (A) 3  (B) 4  (C) 5  (D) 6  (E) 7

12. Három cédula mindegyikére egy-egy természetes számot írtunk, amelyek közül egy páros. 
Ezután ezeket egy-egy borítékba tettük, amelyekre az alábbi állítások kerültek:

1. A páros szám nem
   a 3. borítékban van.

2. Ebben van a páros
    szám.

3. A páros szám nem
   ebben van.
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14.

13.

Tudjuk, hogy a kijelentések között van igaz és hamis is. Melyik borítékban van páros 
szám? 

 (A) 1.-ben és 2.-ban  (B) 1.-ben vagy 2.-ban  (C) 1.-ben
 (D) 2.-ban   (E) 3.-ban

Egy négyzetet két átlójával négy egybevágó részre bontottunk. 
Ezután a keletkezett háromszögeket tetszés szerint pirosra vagy 
zöldre festettük. Készítsd el az összes lehetséges különböző szí-
nezést! (Két színezés azonos, ha az egyik forgatással átvihető 
a másikba. Ha nincs színes ceruzád, a piros szín helyett írj P, a 
zöld szín helyett pedig Z betűt!)

Egy szigeten csak igazmondók és hazugok élnek, összesen 2005 ember. Az igazmondók 
mindig igazat mondanak, a hazugok mindig hazudnak. Minden lakó a következőt állítja: 
„A többi szigetlakónak több mint fele hazudik.” Hány hazug van a szigeten?

 (A) 1  (B) 1001 (C) 1002 (D) 1003 (E) 2004

Részletes kidolgozást igénylő feladat:
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Ha egy hónap utolsó 5 napjának dátumából összeadjuk a napot jelző számokat, eredmé-
nyül 135-öt kapunk. Melyik hónapról lehet szó a lentiek közül?

A mellékelt összeadásban az azonos betűk azonos, a különböző betűk 
különböző számjegyeket jelölnek. Mennyi lehet T értéke?

6. osztály

3.

4.

5.

2.

1.

6. 

A lenti állítások melyike hamis az                            számokra vonatkozóan?

 (A) Van olyan köztük, amelyik nagyobb 2-nél.
 (B) Nincs olyan köztük, amely egy hatod híján egy egész.
 (C) Nincs köztük két egyenlő.
 (D) Mindegyik nagyobb félnél.
 (E) Az előző négy állítás mind hamis.

Egy hatjegyű telefonszám első három számjegyéből alkotott számról tudjuk, hogy nincsen 
benne 0, osztható 15-tel, és eggyel több, mint az utolsó három számjegyből álló szám. A 
telefonszám első számjegye az utolsó két számjegy összegével egyenlő. Ekkor a telefon-
szám…

 (A) első jegye 7.  (B) utolsó három jegyének összege 14.
 (C) harmadik jegye 5.  (D) jegyeinek összege 29.
 (E) középső két jegyének összege 12.

Egy egyenesen felvettük az A, B, C, D pontokat ebben a sorrendben úgy, hogy BC = 2 · AB 
és CD = 2 · BC. Ha M az AC szakasz, N a BD szakasz felezőpontja, valamint AC = 7,8 cm, 
akkor milyen hosszú az MN szakasz?

 (A) 2,6 cm (B) 3,9 cm (C) 5,2 cm (D) 5,6 cm (E) 6,5 cm

Hány olyan évszám található a honfoglalástól (896-tól) napjainkig, amelynek értéke visz-
szafelé olvasva megegyezik az eredeti számmal?

 (A) 19  (B) 20  (C) 21  (D) 22  (E) 23

 (A) január (B) február (C) április (D) június (E) szeptember

TÍ Z
+TÍ Z
HÚSZ(A) 5 (E) 9(D) 8(C) 7(B) 6
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7.

8. 

9.

10. 

11. Egy kocka felületére a rajzon látható vastag vonalat húzzuk. Az aláb-
biak közül melyik kiterített kockahálón jelenik meg pontosan ez a 
vastag vonal?

Tekintsük azokat a kétjegyű számokat, amelyeket számjegyeik szorzatával elosztva há-
nyadosként az eredeti szám tízes, maradékként pedig az egyes helyiértékén álló számje-
gyet kapjuk. Ekkor tudjuk, hogy…

 (A) egy ilyen szám van.   (B) három ilyen szám van.
 (C) a szám két jegyének különbsége 3. (D) a szám két jegyének szorzata 21.
 (E) a szám két jegyének hányadosa 5.

Melyik ábra rajzolható meg a ceruza felemelése nélkül úgy, hogy kétszer ne menjünk vé-
gig ugyanazon a vonalon?

Négyzethálós papíron kerítsünk körül öt egybevágó kis négyzetet úgy, hogy mindegyikük 
oldalszomszédos legyen valamelyik másikkal, azaz a kis négyzetek egyetlen síkidomot 
alkossanak. Hány különböző síkidomot tudunk így rajzolni, ha két alakzat nem számít 
különbözőnek, amennyiben az egyiket kivágva azzal a másik valahogyan lefedhető?

 (A) 4  (B) 6  (C) 8  (D) 11  (E) 12

Anna elvesztette malacperselyét, amelyben nem tudni, pontosan mennyi pénz volt, csak 
azt, hogy csupa 1 forintost tartalmazott. Arra emlékszik, hogy 100 Ft-nál kevesebb pénze 
volt, és kettesével, hármasával vagy ötösével számolva a végén mindig 1 forint maradt; 
viszont ha hetesével számolta, nem maradt semmi. Ekkor Anna forintjainak száma több, 
mint…

 (A) 70  (B) 82  (C) 90  (D) 91  (E) 92

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

 

(A) (B) (C) (D) (E)
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14.

13.

12. Egy serpenyőbe, amelyben pirítós kenyereket sütnek, egyszerre négy szelet fér bele. Egy 
oldal kisütéséhez egy percre van szükség, így négy szelet két perc alatt elkészíthető. Hány 
perc alatt sülhet meg hat szelet?

 (A) 2  (B) 3  (C) 4   (D) 5  (E) 6

Három, 2-nél nagyobb egész szám összege 50-nél kisebb. Tudjuk, hogy az első kettő összege 
a második szám négyszerese, az utolsó kettő összege pedig az első szám négyszerese. Me-
lyik lehet a három szám valamelyike?

 (A) 3  (B) 4  (C) 9  (D) 33  (E) 44

Részletes kidolgozást igénylő feladat:

Egy mennyezetre 12 lámpát akarunk felfüggeszteni úgy, hogy azok 6 egyenesen legyenek, 
és minden egyenesen 4 lámpa helyezkedjen el. Készíts minél többféle tervrajzot arról, 
hogyan lehet megvalósítani a felfüggesztést!
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7. osztály

3.

4.

5.

2.

1. Összeadtunk néhány egymást követő egész számot. Összegül 11-et kaptunk. Melyik szám 
szerepelhetett az alábbiak közül az összeadandók között?

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

Hány fokos szöget zár be az óra két mutatója fél tízkor?

 (A) 90  (B) 100  (C) 105  (D) 110  (E) 115

Egy téglalap oldalainak hossza 18 cm és 24 cm. Az egyik oldalhosszat kétszer annyi cen-
timéterrel megváltoztattuk, mint a másikat, így négyzetet kaptunk. Milyen hosszú lehet a 
négyzet oldala?

 (A) 12 cm (B) 16 cm (C) 20 cm (D) 22 cm (E) 30 cm

Egy természetes számokból álló sorozat bármely tagjából úgy kapjuk meg a rákövetkezőt, 
hogy vesszük a szám háromszorosát. Mi lehet a sorozat első tagja, ha az első négy tagot 
egymás mellé írva és egyetlen számnak tekintve, hatjegyű számot kapunk?

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

Egy 102 cm hosszú vezetéket 15 cm és 12 cm hosszú darabokra akarunk szétvágni úgy, 
hogy ne keletkezzen hulladék. Hány darab 12 cm-es lehet a keletkező vezetékdarabok 
között?

 (A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 5  (E) 6

Egy kétjegyű számot 4-gyel osztva a hányados h, a maradék m. Ha ugyanezt a számot 6-tal 
osztjuk, a hányados m és a maradék h. Ekkor a vizsgált kétjegyű szám…

 (A) a 73.   (B) osztható 5-tel.  (C) prímszám.
 (D) jegyeinek összege 5.  (E) jegyeinek szorzata 12.

6. 

7.

Egy kocka felületére a rajzon látható vastag vonalat húzzuk. Az aláb-
biak közül melyik kiterített kockahálón jelenik meg pontosan ez a 
vastag vonal?

  

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

Bolyai_179_old.indd   19Bolyai_179_old.indd   19 2008.08.15.   14:52:152008.08.15.   14:52:15



20

8. 

9.

10. 

11.

 (A) 1  (B) 3  (C) 4  (D) 5  (E) 6

Megadható tíz olyan egymást követő természetes szám, amelyek között…

(A) nincs egyetlen prímszám sem.           (B) pontosan egy prímszám van.
(C) pontosan négy prímszám van.           (D) pontosan öt prímszám van.
(E) pontosan hat prímszám van.

Tekintsük az összes olyan n természetes számot, amelyre az           tört értéke egész szám. 
Mennyi ezen n számok összege?

 (A) 5  (B) 12  (C) 18  (D) 25  (E) 29

Bendő Döme egy bulin mindhárom – külsőre egyforma (egybevágó) – tortából egy-egy 
szeletet evett, és úgy gondolta, hogy ebből a három szeletből egy egész torta is kitelne. 
Tévedett, mert a három szelet együtt csak      része lenne egy teljes tortának. Az alábbiak 
közül hány egyenlő szeletre oszthatták fel a három torta valamelyikét?

 (A) 9  (B) 16  (C) 24  (D) 40  (E) 72

Mennyi lehet azon négy egymástól különböző prímszám szorzata, amelyek összege 34?

 (A) 399  (B) 1001 (C) 1155 (D) 1995 (E) 3003

Részletes kidolgozást igénylő feladat:

Vegyél fel egy 16 rácsnégyzetből álló négyzetet, majd rajzolj bele minél többféle módon 
olyan tengelyesen szimmetrikus sokszöget, amelynek oldalai csak rácsvonalak lehetnek, 
kerülete ugyanakkora, mint a négyzeté, de területe kisebb a négyzet területénél! (Az egy-
másba forgatással átvihető megoldásokat nem tekintjük különbözőnek.)

Egy vállalkozó 30 napra alkalmazott egy munkáscsoportot a következő feltétellel: a mun-
kanapokon fejenként 48 eurót ad, de amelyik napon nem dolgoznak, levon minden mun-
kástól 12 eurót. A 30 nap elteltével a munkások üres zsebbel távoztak. Hány napot dolgoz-
tak a 30 napból?

 (A) 8-at  (B) 9-et  (C) 10-et (D) 11-et
 (E) Az előző válaszok egyike sem helyes.

Húzzuk be egy tetszőleges háromszög súlyvonalait! Az így keletkező 
ábrán található négyszögek száma ekkor legalább…

14.

13.

12.
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3.

4.

5.

2.

1.

6. 

7.

Egy kirándulócsoport fürdeni ment a folyóhoz. Kezdetben közülük 12 fő, majd később 
az ott maradottak fele átúszott a folyó túlsó partjára, és így a túlsó parton kétszer annyian 
lettek, mint az innensőn. Hány kiránduló ment fürdeni a folyóhoz?

 (A) 32  (B) 33  (C) 34  (D) 35  (E) 36

8. osztály

Hány oldala lehet annak a konvex sokszögnek, amelyben az átlók száma osztható a csú-
csok számával?

 (A) 5  (B) 10  (C) 100  (D) 2000 (E) 2005

Egy gyorsvasút két végállomásáról mindig egyszerre indul egy-egy szerelvény. A két állo-
más közötti utat mindegyik vonat 50 perc alatt képes megtenni, a végállomásokon 10 perc 
a tartózkodási idejük. Hány szerelvény közlekedhet egyidejűleg a vonalon, ha a végállo-
másokon egyszerre csak egy-egy jármű tartózkodhat?

 (A) 5  (B) 6  (C) 7  (D) 10  (E) 12

A derékszögű koordináta-rendszer (x;y) pontjai közül az azon egész számokból álló 
számpárok száma, amelyek eleget tesznek az 

x2 + y2 = 13
egyenletnek, legalább…

 (A) 2  (B) 4  (C) 6  (D) 8  (E) 10

Egy dobozban ötféle színű golyóból összesen 100 darab van. Tudjuk, hogy legalább 83 
darabot kell találomra kihúzni ahhoz, hogy biztosan legyen minden színből legalább egy a 
kihúzottak között. Ekkor az egy-egy színből a dobozban lévő golyók száma…

 (A) legalább 18. (B) legalább 19. (C) legalább 20.
 (D) legfeljebb 27. (E) legfeljebb 28.

Matematikaórán a tanár felírta a táblára egy 8 tagból álló számsorozat első 5 tagját, és arra 
kérte a tanulókat, hogy fejezzék be a felírást. Az alábbiak közül melyik szám kerülhetett a 
hiányzó három hely valamelyikére, ha a táblán ez állt: 10, 11, 13, 17, 25, … ?

 (A) 32  (B) 41  (C) 47  (D) 73  (E) 137

Anna olyan köröket rajzolt, amelyek érintik az itt lerajzolt három kör 
mindegyikét. Legfeljebb hány kört rajzolhatott?

(E) 8(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5
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9.

10. 

11.

12.

Hányféleképp olvasható ki a „BOLYAI MATEK CSAPATVERSENY” az alábbi elrende-
zésben, ha az első részben csak lefelé, átlósan jobbra vagy balra, a második részben pedig 
csak jobbra és lefelé léphetünk?

Hány szimmetriatengelye lehet egy hétszögnek?

 (A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 7  (E) 14

Hányféleképpen juthatunk el egy kocka tetszőleges csúcsából az élek mentén a tőle legtá-
volabbi csúcsba, ha a kocka bármelyik csúcsát legfeljebb egyszer érinthetjük?

 (A) 6  (B) 9  (C) 12  (D) 15  (E) 18

Az ABC derékszögű háromszög oldalai 30, 40 és 50 cm hosszúak. Az átfogón felvettünk 
egy P pontot. P-ből a befogókra állított merőlegesek talppontjai Q és R. Ha úgy választot-
tuk P-t, hogy a QR távolság a lehető legkisebb legyen, akkor hány centiméter hosszú ez a 
távolság?

 (A) 18  (B) 20  (C) 21  (D) 24  (E) 25

8. 

 (A) 63 · 211 (B) 63 · 212 (C) 63 · 213 (D) 63 · 214 (E) 63 · 215

Nagymamának 35 csibéje van. Egy részük 9, a többi 10 vagy 12 napos. Az összéletkoruk 
403 nap. Hány 12 napos csibéje lehet nagymamának?

 (A) 26  (B) 27  (C) 28  (D) 29  (E) 30

B C S A P A T V E R S E N Y
O O S A P A T V E R S E N Y

L L L A P A T V E R S E N Y
Y Y Y Y P A T V E R S E N Y

A A A A A A T V E R S E N Y
I I I I I I T V E R S E N Y

M M M M M V E R S E N Y
A A A A E R S E N Y

T T T R S E N Y
E E S E N Y

K E N Y
N Y
Y
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14.

13. Egy papírlapra két egymásra merőleges egyenest rajzoltunk. A lapot összehajtjuk először 
az egyik, majd a másik egyenes mentén. Az így négyrét hajtott papíron kijelölünk két pon-
tot (ezek nincsenek a felvett egyeneseken), majd ezekben tűvel át is szúrjuk a lapot, hogy 
mindegyik rétegen látni lehessen a megjelölt pontokat. Ezután a papírt újra széthajtjuk, és 
a kapott pontok közül mindegyiket mindegyikkel összekötjük. Hány egyenest kaphatunk 
így összesen?

 (A) 12  (B) 18  (C) 22  (D) 24  (E) 28

Részletes kidolgozást igénylő feladat:

Az ABC háromszögben a D pont felezi az AC oldalt, a P pont pedig a BD szakaszt. Bizo-
nyítsuk be, hogy AP egyenese a BC oldalt abban az E pontban metszi, amelyre BE hossza 
a BC hosszának egyharmada!
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