
Feladatok a Zr��nyi Ilona Matematikaverseny3. �es 4. oszt�alyos feladataib�ol1. Aprajafalv�an fut�oversenyt rendeztek. A d�ont}obe sak h�arman jutottak: T�orpilla, T�orperd�esz �es�Ugyi. A d�ont}oben volt holtverseny, de sak egy helyen. H�anyf�ele sorrendben �erhettek �elba a versenyz}oka d�ont}oben?(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (E) 92. Egy oszt�aly minden tanul�oja le��rja a h�et azon napj�anak kezd}obet}uj�et, amelyiken sz�uletett. �Ossze-sz�amolva a le��rt bet}uket kider�ul, hogy pontosan egy bet}u van, amelyet �oten ��rtak, egyetlen bet}u sins,amelyet �otn�el t�obben��rtak. Mennyi lehet az oszt�aly legnagyobb l�etsz�ama?(A) 25 (B) 27 (C) 29 (D) 30 (E) 353. Egy torony�ora minden eg�esz �or�aban el�uti az �or�ak sz�am�at. (Pl.: este 7 �orakor hetet �ut.) H�anyat �utegy nap alatt?(A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) 78 (E) 1564. Okoska tanakodik: mennyi lehet a legnagyobb k�ul�onbs�eg k�et olyan h�aromjegy}u sz�am k�oz�ott, melyeksak sz�amjegyeik sorrendj�eben k�ul�onb�oznek. Seg��ts neki!(A) 792 (B) 800 (C) 801 (D) 810 (E) 8925. Ha 4 kisia 5 per alatt 4 dl tejet iszik meg, h�any per alatt fogyaszt el 12 kisia 12 dl tejet, haugyanolyan �etv�aggyal, egyszerre kezdve �es folyamatosan esznek?(A) 5 (B) 12 (C) 15 (D) 20 (E) 256. Palasint�as kir�aly 77 palasint�at rendelt szak�as�at�ol vasor�ara. A szak�as 1 per alatt egyszerre �otpalasint�at tud kis�utni. Amikor azonban a k�ovetkez}o adag kis�ut�es�ehez kezd, mindig elt}unik a kis�ut�ottpalasint�akb�ol n�egy. Ilyen k�or�ulm�enyek k�oz�ott legkevesebb h�any perig tart kis�utni a 77 palasint�at?(A) 16 (B) 17 (C) 73 (D) 76 (E) 777. Egy t�eglalap alap�u szoba egyik fala ment�en �ot szekr�eny �all egym�as mellett, ilyen sorrendben: A, B,C, D �es E. Az A szekr�eny kulsa nyitja az E szekr�enyt, a C szekr�enyt nyitja a B szekr�enyt nyit�o kuls,�es minden kuls nyitja legal�abb az egyik szomsz�ed szekr�enyt is. Legkevesebb h�any kuls kell a szekr�enyekkinyit�as�ahoz?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 58. Boi B�alint �uj ruh�aj�an feh�er, fekete �es v�or�os foltok d��szlenek. Kett}o kiv�etel�evel mind feh�er, kett}okiv�etel�evel mind v�or�os, �es kett}o kiv�etel�evel mind fekete. H�any folt tal�alhat�o Boi B�alint �uj ruh�aj�an?(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (E) Nem d�onthet}o el.9. A gumimaik kamr�aj�aban 7 darab kilenliteres hord�o �all, benn�uk gumibogy�osz�orp. { Ha b�armely2 hord�o tartalm�at bele�onten�enk b�armelyik harmadik hord�oba, akkor az a harmadik pont tele lenne! {ki�alt fel Gre�, �es 3 hord�o tartalm�at �ossze is �onti. H�any liter gumibogy�osz�orp marad �osszesen azokban ahord�okban, melyeket nem �ont�ott �ossze?(A) 9 (B) 12 (C) 27 (D) 90 (E) 12010. Zs�o� 10 db egyenl}o nagys�ag�u feh�er kok�ab�ol tornyot �ep��t. A kok�akat teljes lappal �erintkezveegym�as f�ol�e helyezi �es �osszeragasztja. Ezt ezut�an k�ek fest�ekbe teszi. A tornyot alkot�o kok�ak lapjai k�oz�ulh�any lesz ��gy k�ek? (A fest�ek a tornyot teljesen ellepi.)(A) 40 (B) 41 (C) 42 (D) 52 (E) 6011. Egy t}uzolt�o a l�etra k�oz�eps}o fok�an �all �es oltja a t�uzet. Amikor a t}uz er}os�odik, k�enytelen 8 fokkallejjebb j�onni a h}os�eg miatt. P�ar per m�ulva a t}uz sendesedik, s ��gy 14 fokkal feljebb m�aszva folytatja al�angokkal val�o k�uzdelmet. Innen a t}uz elolt�asa ut�an 18 fokot lefel�e haladva jut el a l�etra legals�o fok�ara.H�any fok van a l�etr�an?(A) 18 (B) 24 (C) 25 (D) 26 (E) 2712. A M�ezga sal�ad k�et h�etre elutazott. Alad�ar rosszul z�arta el az egyik v��zsapot, ami az�ota is s�op�og.10 m�asodper alatt esik le egy sepp v��z. Egy 100 ml-es �uveget 360 sepp t�oltene meg. H�any millilitervizet pazarolnak el emiatt egy nap alatt M�ezg�a�ek?(A) 24 (B) 36 (C) 240 (D) 2400 (E) 360013. Furfangos Frigyes 5 l�anyt h��vott moziba. Azt k�erte t}ol�uk, hogy mindegyik�uk hozza el egyik test-v�er�et. Legkevesebb h�any mozijegyet kell vennie Furfangos Frigyesnek, ha a l�anyok teljes��tik k�er�es�et, �es }ois meg akarja n�ezni a �lmet?(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 11 (E) 121



14. T�und�erorsz�agban sak 2 mag�anhangz�ot �es 2 m�assalhangz�ot haszn�alnak. A szavakban legal�abb 1m�assalhangz�o �es legal�abb 1 mag�anhangz�o van. H�any k�ul�onb�oz}o h�arombet}us sz�o l�etezik T�und�erorsz�agban,ha 1 sz�oban azonos bet}uk ninsenek?(A) 4 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (E) 3615. Az 1 ? 9 ? 9 ? 4 kifejez�esben mindegyik sillag hely�ere ��rjuk be a n�egy m}uvelet (�osszead�as, kivon�as,szorz�as �es oszt�as) jel�enek valamelyik�et! A m}uveleteket tetsz}oleges sz�am�u z�ar�ojel felhaszn�al�as�aval elv�egezveaz al�abbi iskolai oszt�alyzatok k�oz�ul melyik nem �all��that�o el}o?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 516. A t�orp�ok t�avolugr�oversenyt szerveznek. Minden fordul�oban kiesik az a t�orp, aki a legkisebbetugrotta, a t�obbiek tov�abbjutnak. (Ha egy fordul�oban t�obb utols�o helyezett van, akkor sorsol�assal d�ontikel a kies}o versenyz}ot.) Ezt eg�eszen addig folytatj�ak, m��g az utols�o fordul�oban m�ar sak k�et t�orp marad.Ha mind a 100 t�orp indult ezen a versenyen, akkor a 10. helyez�est el�ert t�orp h�any fordul�oban vett r�eszt?(A) 10 (B) 90 (C) 91 (D) 100 (E) Nem d�onthet}o el.17. H�any olyan eg�esz sz�am van 10 �es 100 k�oz�ott, amelyben a sz�amjegyek �osszege p�aros, �es a n�ala eggyelnagyobb sz�am sz�amjegyeinek �osszege is p�aros?(A) 0 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 918. Mai Lai �es Bubu m�aln�at szedtek az erd}oben, ketten �osszesen 1260 szemet. Mindketten ugyan-annyit aj�and�ekoztak a vad}ornek. �Igy Bubunak pontosan annyi maradt, mint amennyit a vad}ornek adott,�es ez harmadr�esze annak, amennyi Mai Lainak maradt. H�any szem m�aln�aja maradt Mai Lainak?(A) 210 (B) 420 (C) 630 (D) 840 (E) Nem d�onthet}o el.19. Hami �afony�as lep�enyt k�esz��t a t�orp�oknek. �Ugy tervezi, hogy a lep�enyb}ol mind a 100 t�orpnekfejenk�ent 2 szelet jut. Minden szeletre 7 g megtiszt��tott �afonya ker�ul. A kamr�aban m�ar van 23 dkgtiszt��tott �afonya. Mennyit kell m�eg szedni�uk a t�orp�oknek a lep�enyek elk�esz��t�es�ehez, ha 10 g leszedett�afony�ab�ol 9 g marad tiszt��t�as ut�an?(A) 65 dkg (B) 117 dkg (C) 130 dkg (D) 11 kg (E) 13 kg20. Gomb�o Art�ur 30 darab sokol�ad�et rakott sz�et hat dobozba. Volt olyan doboz, amelybe 4, voltolyan, amelybe 5, �es volt olyan, amelybe 7 sokol�ad�et tett. H�any doboz tartalmazott 5 sokol�ad�et?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) Nem d�onthet}o el.21. Pi�ur a tisztas�agi somagj�aban l�ev}o szappanb�ol minden tan��t�asi napon ugyanannyit haszn�al, ��gy aszappan pont az utols�o tan��t�asi napon fogyna el. A tan�ev sor�an azonban n�eh�any tan��t�asi napon Pi�ur�ekkir�andulni mennek. A kir�andul�as minden napj�an h�aromszor annyit haszn�al el a szappanb�ol, mint amennyitaz iskol�aban haszn�alna, ��gy az utols�o 12 tan��t�asi napra nem marad szappanja. H�any napot kir�andulnakPi�ur�ek ebben a tan�evben?(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 1222. Le��rtuk az �osszes k�etjegy}u pozit��v eg�esz sz�amot nagys�ag szerint n�ovekv}o sorrendben. H�anyadiksz�am ebben a sorrendben a 71?(A) 61. (B) 62. (C) 70. (D) 71. (E) 72.23. H�any olyan null�an�al nagyobb k�etjegy}u eg�esz sz�am van, amelynek minden sz�amjegye 3-n�al nemkisebb �es 5-n�el nem nagyobb?(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 6 (E) 924. Egy t�arsasj�at�ekban 6 db 1{6-ig sz�amozott dob�okok�aval egyszerre dobunk. Mennyit haladhatunkel}ore egy dob�askor, ha mindegyik kok�aval k�ul�onb�oz}ot dobunk, �es annyit l�ephet�unk, amennyi a dobottsz�amokb�ol k�epzett h�arom k�etjegy}u sz�am legnagyobb �osszege? (A sz�amok k�epz�es�ehez mindegyik dobottsz�amot fel kell haszn�alni.)(A) 21 (B) 129 (C) 156 (D) 198 (E) 25525. A ,,Szedd magad!" mozgalom keret�eben }osszel barakot szedt�unk, melynek 70 Ft volt kilogrammja.Szedt�unk 13 kg-ot, amit ki�zett�unk, �es szed�es k�ozben megett�unk 1 kg-ot, mely�ert nem kellett �zetn�unk.H�any forintba ker�ult nek�unk ��gy egy kilogramm barak?(A) 45 (B) 65 (C) 70 (D) 75 (E) 91026. Mennyi lehet a legt�obb k�oz�os pontja k�et h�aromsz�og ker�ulet�enek, ha nins olyan oldaluk, amiugyanarra az egyenesre illeszkedik?(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 82



Feladatok az 5. �es a 6. oszt�alyosok versenyeir}ol27. Egy n�egyzetet n�egy egyenessel a lehet}o legt�obb r�eszre osztottunk. H�any r�eszt kaptunk?(A) 5 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 1128. Egy j�egbarlang bej�arat�at�ol �ot �uton juthatunk el az els}o terembe, innen hat �ut vezet a m�asodikba,majd innen h�arom �ut a harmadikba. H�anyf�ele �uton juthatunk el az els}o teremb}ol a harmadik terembe?(A) 3 (B) 5 (C) 18 (D) 30 (E) 9029. Az �abr�an l�athat�o pontok egy n�egyzetr�as pont- � � � �jai. H�any k�ul�onb�oz}o n�egyzetet tudunk rajzolni �ugy, � � � �hogy a n�egyzetek s�uspontjai a n�egyzetr�as pontjai � � � �legyenek? (K�et n�egyzetet k�ul�onb�oz}onek tekint�unk, � � � �ha valamelyik s�uspontjuk k�ul�onb�oz}o.)(A) 9 (B) 10 (C) 14 (D) 18 (E) 2030. Egy 10 m hossz�u giliszta perenk�ent �atlagosan f�el m�etert tesz meg. H�any m�asodper telik el addig,am��g egy h�arom m�eter hossz�u j�araton �athalad?(A) 6 (B) 7 (C) 360 (D) 372 (E) 72031. Milyen sz�amjegy �all a legnagyobb helyi�ert�eken abban a legkisebb term�eszetes sz�amban, amelybena sz�amjegyek �osszege 1992?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 532. Ha az 17 t�ort tizedest�ort alakj�anak fel��rn�ank legal�abb 100 tizedesjegy�et, akkor melyik sz�am �allna atizedesvessz}ot}ol jobbra a 100. helyen?(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 833. Az 1 � 9 � 9 � 2 kifejez�esben mindegyik sillag hely�ere ��rjuk be a n�egy m}uvelet (�osszead�as, kivon�as,szorz�as �es oszt�as) jel�enek valamelyik�et. Mennyi az ��gy k�epezhet}o legnagyobb �es legkisebb term�eszetessz�am �osszege?(A) 161 (B) 162 (C) 163 (D) 165 (E) 166Feladatok a 7. �es a 8. oszt�alyosok versenyeir}ol34. Egy �uzletnek 10 b}or�ond�ot sz�all��tottak �es hozz�ajuk egy k�ul�on bor��t�ekban 10 kulsot. Minden kulsalsak egy b}or�ond nyithat�o. Legkevesebb h�any pr�ob�alkoz�assal nyithat�o ki biztosan mind a 10 b}or�ond?(A) 10 (B) 45 (C) 55 (D) 90 (E) 10035. Milyen marad�ekot ad az 19921992 hatv�any, ha elosztjuk 5-tel?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 436. Egy t�eglatest �elei 3 m, 4 m �es 5 m hossz�uak. A t�eglatest minden lapj�at befestj�uk z�oldre, majd at�eglatestet lapjaival p�arhuzamos s��kokkal 1 m3-es kiskok�akra v�agjuk sz�et. H�any n�egyzetentim�eter leszaz ��gy keletkez}o �osszes kiskok�an a festetlen lapok ter�ulet�enek �osszege?(A) 36 (B) 133 (C) 244 (D) 266 (E) 36037. Egy sal�ad (apa, anya �es gyerekek) �atlag�eletkora 18 �ev. A 38 �eves ap�at nem sz�am��tva a sal�ad�atlag�eletkora 14 �ev. H�any gyerek van a sal�adban?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 638. H�any olyan pozit��v eg�esz sz�am van, amelynek n�egyzete n�egyjegy}u �es 1993-n�al kisebb?(A) 12 (B) 13 (C) 32 (D) 44 (E) 9039. Az 1000-n�el kisebb pozit��v eg�esz sz�amok k�oz�ul h�uzzuk ki azokat, amelyeknek valamelyik sz�amjegyepr��msz�am. H�any sz�am marad meg?(A) 124 (B) 155 (C) 215 (D) 342 (E) 60040. Az olyan sz�amokat, amelyek visszafel�e olvasva nem v�altoznak palindrom sz�amoknak nevezz�uk (pl.:ilyen sz�am az 1991 is). H�any n�egyjegy}u palindrom sz�am van a t��zes sz�amrendszerben?(A) 9 (B) 10 (C) 40 (D) 90 (E) 10041. Az 50-n�el kisebb term�eszetes sz�amok k�oz�ul 7 egym�ast k�ovet}o sz�amot �osszeszoroztunk �es egy olyanszorzatot kapunk, amelyik pontosan k�et null�ara v�egz}odik. H�anyf�ele ilyen szorzat l�etezik?(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 163



Kombinatorika42. H�anyf�elek�epp tudsz sorbarakni 5 egybev�ag�o h�aromsz�oglapot, melyek k�oz�ul 2 piros �es 3 k�ek?(A) 11 (B) 10 (C) 9 (D) 8 (E) 7443. 4 ��u �es 3 l�any �ugy �ult le egy 7 szem�elyes padra, hogy sem k�et l�any, sem k�et ��u nem �ult egym�asmellett. H�any �ultet�esi sorrend k�epzelhet}o el?(A) 24 (B) 30 (C) 35 (D) 21 (E) 14444. H�any egyenes h�uzhat�o egy koka nyol s�us�an �at �ugy, hogy minden egyenes k�et s�usot tartal-mazzon?(A) 4 (B) 12 (C) 20 (D) 24 (E) 2845. Adott hat pont, amelyek k�oz�ul semelyik h�arom sins egy egyenesen. H�any n�egysz�oget hat�aroznakmeg ezek a pontok? (A n�egysz�ogek mindegyik s�us�at az adott hat pontb�ol v�alasztjuk ki.)(A) 36 (B) 30 (C) 15 (D) 6 (E) Egyik sem.46. A szab�alyos hatsz�ogalap�u egyenes has�ab oldal- �es alaplap s��kjai h�any r�eszre osztj�ak a teret?(A) 57 (B) 18 (C) 39 (D) 45 (E) 8147. Egy legal�abb k�etjegy}u sz�amot ,,�erdekesnek" nevez�unk, ha minden sz�amjegye (a m�asodikkal kez-d}od}oen) nagyobb az el}otte lev}o sz�amjegyekn�el. H�any darab �erdekes sz�am tal�alhat�o 4000 �es 5000 k�oz�ott?(A) 18 (B) 19 (C) 10 (D) 14 (E) 1548. H�any olyan h�aromjegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek s�okken}o vagy n�ovekv}o sorrendbenk�ovetik egym�ast?(A) 120 (B) 168 (C) 204 (D) 216 (E) 24049. Az ANGOL sz�o bet}uinek elk�esz��tj�uk mind a 120 lehets�eges sorrendj�et �es ABC-rendbe szedveegym�as ut�an ��rjuk. Mi a 86. sz�o utols�o bet}uje ebben a list�aban?(A) A (B) N (C) G (D) O (E) L50. Tekints�uk az �osszes olyan h�aromjegy}u pozit��v eg�esz sz�amot, amelyeknek minden sz�amjegye p�arat-lan. Az ilyen tulajdons�ag�u h�aromjegy}u sz�amok �osszege:(A) 69375 (B) 19375 (C) 6253 (D) 78125 (E) 12551. Egy koka minden lapj�at pirosra vagy k�ekre festett�unk. H�anyf�elek�eppen tehetj�uk ezt meg, ha k�etsz��nez�est akkor tekint�unk k�ul�onb�oz}onek, ha forgat�assal egyikb}ol a m�asik nem kaphat�o meg?(A) 8 (B) 10 (C) 16 (D) 64 (E) Egyik sem.52. Gyerekek t�anolnak �es egy nagy k�ort alkotnak. Mindenki kap sorban egy pozit��v eg�esz sz�amot:1; 2; 3; . . . . A 20-as sz�amot visel}o gyerekkel szemben az 53-as sz�amot kapott gyerek �all. H�any gyerek vana k�orben?(A) 60 (B) 62 (C) 64 (D) 66 (E) 6853. Egy k�or alak�u asztaln�al 60 sz�ek van, �es ezeken N sz�am�u szem�ely �ul. Ha egy �ujabb szem�ely �ul m�egaz asztalhoz, akkor az biztosan valaki k�ozvetlen szomsz�edja lesz. Ekkor N legkisebb �ert�eke:(A) 15 (B) 20 (C) 30 (D) 40 (E) 5854. H�arom k�ul�onb�oz}o s�uly haszn�alat�aval (1, 3 �es 9 kg-os s�ulyokkal) h�any k�ul�onb�oz}o s�uly�u t�argyatm�erhet�unk meg, ha a m�erend}o t�argyak �es a m�er}os�ulyok is a m�erleg mindk�et serpeny}oj�ebe helyezhet}ok?(A) 15 (B) 13 (C) 11 (D) 9 (E) 755. Egy mezei fut�oversenyen k�et sapat indul 5-5 fut�oval. Az a fut�o aki az n-edik helyen v�egez, n pontotszerez sapat�anak, �es az a sapat gy}oz, aki kevesebb pontot �er el. Ha nins holtverseny a versenyz}ok k�oz�ott,akkor h�anyf�ele pontsz�amot �erhet el a gy}oztes sapat?(A) 10 (B) 13 (C) 27 (D) 120 (E) 12656. Egy �ep��t}ok�eszlet 96 k�ove k�etf�ele anyagb�ol k�esz�ul (m}uanyag �es fa), 3 m�eretben (kisi, k�ozepes �esnagy), 4 sz��nben (k�ek, piros, z�old, s�arga) �es 4 form�aban (k�or, hatsz�og, n�egyzet, h�aromsz�og). H�any olyank}o van a k�eszletben, mely a ,,m}uanyag k�ozepes nagys�ag�u piros k�or"-t}ol pontosan k�et tulajdons�agban t�erel?(A) 29 (B) 39 (C) 48 (D) 56 (E) 6257. Egy koka �ot s�us�ara +1-et, h�arom s�us�ara �1-et ��rtunk. Ezut�an minden �elre a v�egpontjaikn�all�ev}o sz�amok �osszeg�et, majd minden lapra a hat�arol�o �eleken l�ev}o sz�amok �osszeg�et ��rtuk. Mennyi a lapokonl�ev}o sz�amok �osszege?(A) �4 (B) 0 (C) 6 (D) 12 (E) Az el}oz}oek egyike sem.58. Egy 30 f}os oszt�aly tanul�oi h�arom nyelvet tanulnak: angolt, n�emetet �es frani�at. Minden di�ak lega-l�abb egy nyelvet tanul: angolt 14-en, n�emetet 15-en, frani�at 11-en, pontosan k�et nyelvet pedig �osszesen6-an. H�anyan tanulj�ak mindh�arom nyelvet?(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 54



Tov�abbi p�eld�ak a Zr��nyi versenyr}ol59. Mennyi a 2 + 13 sz�am reiproka?(A) 12 + 3 (B) 3,5 (C) � 73 (D) 37 (E) Egyik sem.60. H�any olyan sz�am van, mely megegyezik a reiprok�aval?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) V�egtelen sok.61. Melyik sz�am �all a sz�amegyenesen az 13 -t�ol �es az 15 -t}ol ugyanakkora t�avols�agra?(A) 14 (B) 815 (C) 215 (D) 415 (E) 1262. Mivel egyenl}o a k�ovetkez}o szorzat? (1 + 15 ) � (1 + 16 ) � (1 + 17 ) � (1 + 18 ) � (1 + 19 )(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 663. Egy udvaron sirk�ek �es nyulak vannak, �osszesen 11 fej�uk �es 36 l�abuk van. A sirk�ek �es a nyulaksz�am�anak szorzata ekkor(A) 24 (B) 28 (C) 30 (D) 32 (E) 2064. Ha az a, b, -vel jel�olt sz�amok pozit��vak, tov�abb�a 3a = 7b = 6, akkor a, b,  sz�amok nagys�agszerinti n�ovekv}o sorrendje:(A) ; a; b (B) b; ; a (C) b; a;  (D) a; b;  (E) a; ; b65. H�ofeh�erke elhat�arozta, hogy meghat�arozza a t�orp�ek �atlagmagass�ag�at. Egy napon mind a hetetmegm�erte �es a kapott eredm�eny tizedesnyi pontoss�aggal 112,3 m lett. Morg�o azonban megs�ert}od�ott,mert r�ola megfeledkezett H�ofeh�erke, �es helyette Vidort m�erte k�etszer, aki 3 m-rel alasonyabb, mintMorg�o. Mennyi teh�at a 7 t�orpe helyes �atlagmagass�aga, tizedentim�eterre kerek��tve?(A) 111,9 m (B) 112,3 m (C) 112,7 m(D) 113,8 m (E) 115,3 m66. Az oszt�alyban a ��uk sz�ama a l�anyok sz�am�anak 34 r�esze. H�anyadr�esze a ��uk sz�ama az eg�esz osz-t�alyl�etsz�amnak?(A) 37 (B) 73 (C) 43 (D) 14 (E) 0,7567. Egy rabl�o a zs�akm�any n�egy�ot�od�et felosztotta t�arsai k�oz�ott. A fennmarad�o r�esz h�aromnegyed r�esz�etmegtartotta mag�anak. H�any sz�azal�eka maradt meg a zs�akm�anynak?(A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 5 (E) 2,568. Mennyi azon sz�am sz�amjegyeinek k�ul�onbs�ege, melynek fele meg negyede 15-tel t�obb, mint a har-mada meg a hatoda?(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 669. Alie egy �aruikket az eredeti �ar�an�al 10 doll�arral kevesebb�ert ad el, �es �ov�e lesz az elad�asi �ar 10%-a.Bob ugyanezt az �aruikket az eredeti �ar�an�al 20 doll�arral kevesebb�ert adja el, �es az elad�asi �ar 20%-�at kapjameg. Ha mind a ketten ugyanannyit kapnak, akkor az eredeti �ar:(A) 20 doll�ar (B) 30 doll�ar (C) 50 doll�ar (D) 70 doll�ar (E) 100 doll�ar70. Egy vizsg�an egy tanul�o az els}o 20 k�erd�esb}ol 15-re helyes v�alaszt adott. A tov�abbi k�erd�esek har-mad�ara is helyesen v�alaszolt. Minden j�o v�alaszra azonos pontsz�amot kapv�an, 50 %-os eredm�enyt �ert el.Mennyi a vizsg�an szerepelt k�erd�esek sz�am�aban a sz�amjegyek szorzata?(A) 16 (B) 0 (C) 18 (D) 32 (E) 2071. Egy adott embersoportban a n}ok sz�ama �ugy ar�anylik a f�er�ak�ehoz, mint 11 a 10-hez. Ha a n}ok�atlag�eletkora 34, a f�er�ak�e pedig 32 �ev, akkor az eg�esz soport �atlag�eletkora:(A) 32 910 (B) 32 2021 (C) 33 (D) 33 121 (E) 33 11072. Ha k�et sz�am k�oz�ul a nagyobbik h�aromszorosa annyi, mint a kisebbik n�egyszerese, �es a k�et sz�amk�ul�onbs�ege 8, akkor a k�et sz�am k�oz�ul a nagyobbik:(A) 16 (B) 24 (C) 32 (D) 44 (E) 5273. Deemberig az egyik tank�onyvnek 13 r�esz�et dolgozt�ak fel a gyerekek. Ha m�eg 40 oldalt megtanulnak,m�ar sak 10 oldallal van t�obb h�atra, mint amennyit m�ar elv�egeztek. H�any lapot foglal el a tananyag ak�onyvben?(A) 90 (B) 130 (C) 135 (D) 150 (E) 27074. H�arom doboz egyik�eben piros goly�ok vannak, a m�asikban k�ek, a harmadikban z�old goly�ok. Pirosgoly�okb�ol 42 db van, a z�oldb}ol 68 db. A k�ek goly�ok sz�ama annyival nagyobb mint a pirosak�e, amennyivelkisebb mint a z�oldek�e. H�any goly�o van a h�arom dobozban egy�uttesen?(A) 55 (B) 110 (C) 165 (D) 205 (E) 2155



75. Nekeresd v�arosban Nevenins gazda szolg�at fogadott, ��g�erve neki egy �evre 100 aranyat �es egy lovat.H�et h�onap eltelt�evel azonban a szolga elment, �es t�avoz�askor megkapta { jogos b�erk�ent { a lovat �es m�eg20 aranyat. H�any aranyat �ert a l�o?(A) 20 (B) 60 (C) 80 (D) 92 (E) 10076. �Eva most 24 �eves, k�etszer olyan id}os, mint Kati volt akkor, amikor �Eva olyan id}os volt, mint Katimost. H�any �eves most Kati?(A) 6 (B) 10 (C) 12 (D) 18 (E) 2077. N�egy sz�amot egym�as ut�an��rtunk. Az els}o k�et sz�am sz�amtani k�ozepe 7; a k�oz�eps}o k�et sz�am sz�amtanik�ozepe 2,3; az utols�o k�et sz�am sz�amtani k�ozepe 8,4. Mennyi az els}o �es utols�o sz�am sz�amtani k�ozepe?(A) 5,9 (B) 7,7 (C) 13,1 (D) 15,4 (E) Egyik sem.78. Egy 11� 11� 11 m�eret}u fakok�at 113 darab egys�egkoka �osszeragaszt�as�aval k�esz��tett�unk el. Leg-feljebb h�any egys�egkok�at l�athatunk egy r�ogz��tett k�uls}o pontb�ol?(A) 328 (B) 329 (C) 330 (D) 331(E) Ezek egyike sem.79.Egy 13 m �el}u, f�ab�ol k�esz�ult koka fel�ulet�et befestik, majd a sz�arad�as ut�an az oldalakkal p�arhuzamosv�ag�asokkal 1 m3-es kis kok�akra szeletelik. H�any m2 azon kiskok�aknak a felsz��ne, amelyeknek k�et lapjafestett?(A) 112 � 12 (B) 6 � 13 � 12 (C) 6 � 12 � 11 (D) 6 � 6 � 12 (E) 11 � 12 � 280. K�epzelj�uk el, hogy egy 1 m �el}u kok�at 1 mm3-es kis kok�akb�ol raktak ki. Egym�as ut�an rakva a kiskok�akat, milyen hossz�u sor alakulna ki bel}ol�uk?(A) 100 m (B) 1 km (C) 10 km (D) 100 km (E) 1000 km81. Egy sorozat els}o tagja 4, hatodik tagja pedig 47. B�armely tag (a harmadikkal kezd}od}oen) mege-gyezik az adott tag el}ott �all�o k�et tag �osszeg�evel. Az els}o hat tag �osszege ekkor a k�ovetkez}o k�et sz�am k�oz�eesik:(A) 51 �es 90 (B) 91 �es 100 (C) 101 �es 110 (D) 111 �es 120 (E) 121 �es 16082. H�any olyan h�etjegy}u pozit��v eg�esz sz�am van, amelyhez 1995-�ot hozz�aadva nyoljegy}u pozit��v eg�eszsz�amot kapunk?(A) 5 (B) 1994 (C) 1995 (D) 8004 (E) 800583. T��zszer le��rtuk egym�as mell�e az ABBA sz�ot. Az��gy kapott egym�as melletti 40 bet}ut szomsz�edos be-t}uk ser�ej�evel �ugy szeretn�enk �atrendezni, hogy ne legyenek egym�as melletti egyforma bet}uk. Legkevesebbh�any ser�et kell v�egrehajtanunk ehhez?(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 2584. Jel�olje A a 100-n�al kisebb pozit��v eg�esz sz�amok, B a k�etjegy}u pozit��v eg�esz sz�amok halmaz�at.H�any eleme van az A [ B halmaznak?(A) 99 (B) 100 (C) 188 (D) 189 (E) 19085. Legyen x az a legnagyobb h�aromjegy}u pozit��v eg�esz sz�am, amelyet egy egyjegy}u pozit��v eg�eszsz�ammal elosztva marad�ekul 8-at kapunk! Mennyi az x sz�amjegyeinek �osszege?(A) 19 (B) 20 (C) 23 (D) 26 (E) 2786. Egy pozit��v eg�esz sz�amr�ol �ot gyerek a k�ovetkez}oket �all��tja. Pista: ,,A sz�am oszthat�o 3-mal." J�oska:,,A sz�am oszthat�o 4-gyel." Zoli: ,,A sz�am oszthat�o 6-tal." Kati: ,,A sz�am oszthat�o 9-el." Erzsi: ,,A sz�amoszthat�o 12-vel."Melyik gyerek �all��t�asa hamis, ha tudjuk, hogy az �all��t�asok k�oz�ul pontosan egy a hamis?(A) Pista (B) J�oska (C) Zoli (D) Kati (E) Erzsi87. Vegy�unk egy tetsz}oleges k�ort! Rajzoljunk a k�orbe egy, a sug�arral egyenl}o hossz�us�ag�u h�urt, majdennek egyik v�egpontj�aba a k�or �erint}oj�et! H�any fokos a h�ur �es az �erint}o �altal bez�art sz�og?(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50 (E) 6088. Egy a �el}u koka k�et szomsz�edos lapk�oz�eppontj�aban a lapra �all��tott mer}olegesen { a lapk�oz�eppontt�olkifel�e { felm�er�unk a2 t�avols�agot. Jel�olj�uk az ��gy kapott k�et pontot P -vel �es Q-val, a k�et lap k�oz�os �el�enekfelez}opontj�at F -fel! H�any fokos a PFQ sz�og?(A) 90 (B) 120 (C) 135 (D) 150 (E) 1806



89. Egy sakkt�abl�an a bal als�o sarokban �all�o b�abuval a jobb fels}o sarokba vezet}o legr�ovidebb utakmindegyik�en pontosan egyszer ment�unk v�egig �ugy, hogy a b�abu mindig a sakkt�abla valamelyik sz�el�evelp�arhuzamosan haladt. H�any olyan mez}o van a sakkt�abl�an, amelyiken pontosan egyszer haladtunk �at?(A) 0 (B) 2 (C) 7 (D) 15 (E) 1690. Egy term�eszetes sz�am minden sz�amjegye k�ul�onb�oz}o, �es b�armely h�arom sz�amjegy�enek �osszege nemoszthat�o 19-el. Mennyi a legnagyobb ilyan sz�amban a sz�amjegyek �osszege?(A) 28 (B) 36 (C) 38 (D) 39 (E) 4091. H�anyf�elek�eppen lehet befesteni egy kok�at, ha a fest�eshez k�et sz��nt haszn�alhatunk, �es a koka min-den egyes lapj�at egysz��n}ure festj�uk be? (Az egym�asba egybev�ag�os�agi transzform�ai�oval �atvihet}o festettkok�akat nem tekintj�uk k�ul�onb�oz}oeknek.)(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 1692. H�any olyan sz�am van az els}o 1995 pozit��v eg�esz sz�am k�oz�ott, amelyik a 3, 4 �es 5 sz�amok k�oz�ullegfeljebb kett}onek t�obbsz�or�ose?(A) 33 (B) 865 (C) 1164 (D) 1197 (E) 196293. Egy iskol�aba 600 di�ak j�ar, minden oszt�alyba 30-an. Minden di�aknak mindennap 5, minden tan�arnakmindennap 4 �or�aja van. Minden �or�an egy eg�esz oszt�aly �es egy tan�ar van egy�utt. H�any tan�ara van aziskol�anak?(A) 20 (B) 24 (C) 25 (D) 30 (E) 3294. Katinak 37-tel kell szoroznia egy k�etjegy}u sz�amot, amelyben a t��zesek hely�en �all�o sz�amjegy k�etszerakkora, mint az egyesek hely�en �all�o. A le��r�askor v�eletlen�ul felser�elte a szorzand�o k�et sz�amjegy�et, �es ��gya szorzat a keresettn�el 666-tal kisebb lett. Mennyi a keresett szorzat sz�amjegyeinek �osszege?(A) 6 (B) 10 (C) 15 (D) 18 (E) 2495. Ha egy n�egyzet oldalait 5 m-rel n�ovelj�uk, akkor ter�ulete 2,25-szor lesz nagyobb. H�anyszorosa lesza ker�ulete?(A) 1,5 (B) 2 (C) 2,25 (D) 2,5 (E) Nem lehet meghat�arozni.96. Az �Opereni�as-tenger partj�an l�ev}o Nevenins v�aros �ud�ul}otelep�en 2000 h�az egyetlen sorban he-lyezkedik el. Minden h�az ut�an ad�ot kell �zetni. Az els}o �es az utols�o h�az kiv�etel�evel minden h�az ad�oja 1arannyal kevesebb, mint a k�et szomsz�edja �altal �zetett ad�o szorzata. H�any aranyat �zettek az 1., 2., 3.,. . . , 1994. h�azak tulajdonosai �osszesen, ha az els}o h�az ad�oja 2 arany, a m�asodik h�az ad�oja pedig 3 arany?(A) 6 (B) 3590 (C) 3988 (D) 4985 (E) Ezek egyike sem.97. A h�et t�orpe a b�any�ab�ol hazat�erve aj�and�ekot visz H�ofeh�erk�enek. Mindegyik�uk egy-egy aranyl�anda-rabot, ami h�et l�anszemb}ol �all. A kis Kuka menetk�ozben elvesz��t egy l�anszemet az aj�and�ekb�ol, ��gy }o sakhat szemb}ol �all�o l�andarabbal lepi meg H�ofeh�erk�et. Mennyi az a legkevesebb l�anszem, amit H�ofeh�erk�eneksz�et kell nyitnia ahhoz, hogy az aj�and�ekokb�ol egyetlen z�art k�orl�anot k�esz��tsen?(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 898. H�any olyan h�aromjegy}u pozit��v eg�esz sz�am van, amelyben a sz�amjegyek �osszege az a k�etjegy}usz�am, amit �ugy kapunk, hogy a h�aromjegy}u sz�am egyesek hely�en �all�o sz�amjegy�et letakarjuk?(A) nins ilyen (B) 1 (C) 9 (D) 10 (E) 1199. Milyen sz�amjegy �all a legnagyobb helyi�ert�eken abban a legkisebb term�eszetes sz�amban, amelybena sz�amjegyek �osszege 1992?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5100. H�arom pr��msz�amr�ol tudjuk, hogy a k�et kisebb �osszege egyenl}o a harmadik sz�ammal. Melyik aza sz�am, amelyik minden ilyen sz�amh�armasban szerepel?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 5101. A 230x0y05 nyoljegy}u sz�amban nem ismerj�uk az x-el �es az y-nal jel�olt sz�amjegyeket. H�any olyansz�amot kaphatunk a hi�anyz�o sz�amjegyek p�otl�as�aval, amelyek 5-tel oszthat�ok?(A) 10 (B) 20 (C) 81 (D) 100 (E) v�egtelen sok102. Egy t�eglalap �atl�oinak metsz�espontja k�or�ul k�ort rajzoltunk �ugy, hogy a k�orvonalnak �es a t�eglalapoldalainak a lehet}o legt�obb metsz�espontja legyen. Mennyi a metsz�espontok sz�ama?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8103. H�any olyan n�egyjegy}u pozit��v eg�esz sz�am van, amelyben szerepel a 0 sz�amjegy?(A) 2187 (B) 2430 (C) 2439 (D) 2700 (E) 65617



104.A farsangi b�alon 18 kisl�any vett r�eszt a sz�eps�egversenyen.A zs}uri kisz�am��totta, hogy egy versenyz}o�atlagosan 20 pontot �ert el. Ha az egyik versenyz}o ki�allt volna a versenyb}ol, az �atlagpontsz�am 19 lenne.Mennyi volt ennek a versenyz}onek a pontsz�ama?(A) 18 (B) 20 (C) 25 (D) 37 (E) 54105. Egy t��zes sz�amrendszerbeli n�egyjegy}u sz�amb�ol kivonjuk azt a h�aromjegy}u, majd k�etjegy}u, v�eg�ulegyjegy}u sz�amot, amelyet az eredeti sz�am utols�o, utols�o k�et, illetve utols�o h�arom sz�amjegy�enek elhagy�a-s�aval kapunk. A kivon�asok ut�an 1993 az eredm�eny. Milyen sz�amjegy �all az eredeti sz�amban a t��zesekhely�en?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 7106. Egy oszt�aly tanul�oi h�arom t�ur�at terveztek. Mindegyik t�ur�an 15 tanul�o vett r�eszt. Az els}o t�urar�esztvev}oi k�oz�ul heten mentek el a m�asodikra, nyolan pedig a harmadikra. A m�asodik t�ura �ot r�esztvev}ojevett r�eszt a harmadik t�ur�an. N�egy olyan tanul�o volt, aki h�aromszor t�ur�azott. H�any tanul�o volt jelen ah�arom t�ur�anak legal�abb az egyik�en?(A) 15 (B) 21 (C) 26 (D) 29 (E) 33107. Egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�amok �osszegek�ent el}o�all��tottuk a 11-et a lehet}o legt�obb sz�amot felhasz-n�alva. H�any sz�amot adtunk �ossze?(A) 2 (B) 5 (C) 11 (D) 21 (E) 22108. Az els}o 1000 term�eszetes sz�am k�oz�ul h�any olyan sz�am van, amely sem 2-vel, sem 3-mal nemoszthat�o?(A) 166 (B) 167 (C) 333 (D) 500 (E) 833109. Egy ford��t�o asztal�an l�ev}o 12 db k�onyv k�oz�ul 7 db nem frania nyelv}u �es 4 db reg�eny. A reg�enyekk�oz�ul 3 db nem frania nyelv}u. H�any olyan k�onyv van, amely frania nyelv}u, de nem reg�eny?(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7110. Egy sz�ulet�esnapi zs�uron 20-an vettek r�eszt, de nem mindenki ismert mindenkit. �Eva 7 ��ut ismert,M�aria 8-at, Judit 9-et, azaz minden k�ovetkez}o le�any eggyel t�obb ��ut ismert az }ot megel}oz}on�el. Edit az�osszes ��ut ismerte. H�any ��u vett r�eszt a zs�uron?(A) 10 (B) 12 (C) 13 (D) 15 (E) 20111. H�any olyan h�aromjegy}u term�eszetes sz�am l�etezik, melynek az els}o vagy az utols�o sz�amjegye 3?(A) 179 (B) 180 (C) 190 (D) 209 (E) 210112. Az els}o 1994 pozit��v n�egyzetsz�am �osszeg�er}ol a k�ovetkez}oket �all��tjuk:{ Az �osszeg p�aros. { Az �osszeg p�aratlan.{ Az �osszeg 5-tel oszthat�o. { Az �osszeg 0-ra v�egz}odik.H�any �all��t�asunk igaz?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4113. N�egy pont (A;B;C;D) k�oz�ott p�aronk�ent a t�avols�agok: AB = 2m, BC = 9m, CD = 3m,DA = 4m. H�any m�eter van A �es C k�oz�ott?(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 10(E) A feladatnak t�obb megold�asa is lehet.114. Egy �ora minden eg�esz �or�aban annyit �ut, ah�any �ora van (pl. d�elut�an 2 �orakor 14-et); ezenk��v�ulminden negyed, f�el, �es h�aromnegyed �orakor egyet. Az �or�anak azonban elveszett a k�et mutat�oja. Ha mostaz �ora egyet �ut�ott, h�any peret kell v�arakoznunk, hogy biztosan megtudjuk a pontos id}ot?(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 90 (E) 105115. Egy henger alak�u sajtot h�arom v�ag�assal a lehet}o legt�obb egyenl}o r�eszre osztottunk. H�any r�esztkaptunk?(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 12116. Egy 3 m �el}u koka minden �el�et 3 egyenl}o r�eszre osztjuk, majd a s�usokat a hozz�ajuk legk�ozelebbiharmadol�o pontokon �at fektetett s��kokkal lev�agjuk. Mennyi az ��gy kapott test lapjai, �elei �es s�usaisz�am�anak �osszege?(A) 26 (B) 32 (C) 60 (D) 74 (E) 82117. Gabi teniszlabd�akat v�as�arolt, 3 darab�ert 1000 Ft-ot �zetett. K�es}obb eladta }oket, �ot�ert 2000 Ft-otkapott. H�anyat kell eladnia ahhoz, hogy pontosan 10 000 Ft haszna legyen?(A) 67 (B) 150 (C) 200 (D) 300(E) Az el}oz}oek k�oz�ul egyik sem. 8



118. Mennyi lehet a legt�obb k�oz�os pontja egy h�aromsz�og �es egy �otsz�og ker�ulet�enek, ha nins olyanoldaluk, ami ugyanarra az egyenesre illeszkedik?(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 10119. Adott a s��kon egy konvex �otsz�og, �es a belsej�eben �ot k�ul�onb�oz}o pont �ugy, hogy az �otsz�og s�usai �esaz adott �ot pont k�oz�ul semelyik h�arom nins egy egyenesen. V�agjuk sz�et az �otsz�oget olyan h�aromsz�ogekre,amelyek s�usai az �otsz�og s�usai �es az adott pontok k�oz�ul val�ok. Mennyi lehet az ilyen h�aromsz�ogeklegnagyobb sz�ama?(A) 5 (B) 10 (C) 13 (D) 15(E) Az el}oz}oek k�oz�ul egyik sem.120. H�any olyan 0-t�ol k�ul�onb�oz}o term�eszetes sz�am van, amelyet 4-gyel osztva a h�anyados �es a marad�ekmegegyezik?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) v�egtelen sok121. M�arton, Pisti, Sanyi �es G�eza egy�utt vettek meg egy 600 Ft-os aj�and�ekot. M�arton feleannyit�zetett, mint az �osszes t�obbi gyerek egy�utt. Pisti harmadannyit, Sanyi pedig negyedannyit, mint a t�obbiekegy�utt. H�any forintot �zetett G�eza?(A) 100 (B) 120 (C) 130 (D) 140 (E) 150122. Adott a s��kon 4 olyan pont (A, B, C �es D), amelyek k�oz�ul semelyik h�arom nem illeszkedik egyegyenesre. Minden pontot �osszek�ot�unk minden ponttal piros vagy k�ek sz��nnel. H�anyf�elek�eppen lehets�e-ges ez �ugy, hogy a pontok �altal meghat�arozott h�aromsz�ogek k�oz�ott ne legyenek olyanok, amelyeknekmindegyik oldala azonos sz��n}u?(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 18123. Mennyi lehet az al�abbiak k�oz�ul a legkisebb abszol�ut �ert�ek}u sz�am �es a legnagyobb sz�amjegyk�ul�onbs�ege?(A) �10 (B) �9 (C) 0 (D) 8 (E) 10124. Rajzolj egy lapra k�et k�ul�onb�oz}o sugar�u k�ort �es egy t�eglalapot �ugy, hogy a vonalaknak a lehet}olegt�obb metsz�espontja legyen! H�any metsz�espont l�athat�o ezen az �abr�an?(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 18125. H�any olyan h�aromjegy}u pozit��v eg�esz sz�am van, amelyben a sz�amjegyek szorzata legfeljebb 5?(A) 16 (B) 106 (C) 187 (D) 192 (E) 195126. Legkevesebb h�any �atj�arhatatlan s��kkal lehet v�eges t�erfogat�u t�err�eszbe z�arni egy r�opk�od}o legyet?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6127. H�any olyan h�aromjegy}u sz�am van, amelynek k�oz�eps}o sz�amjegy�et t�or�olve olyan k�etjegy}u sz�amotkapunk, mely az eredeti sz�am kilened r�esze?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4128. Mennyi az 1998-n�al nem nagyobb n�egyjegy}u pozit��v eg�esz sz�amok sz�amjegyeinek �osszege?(A) 1998 (B) 14 472 (C) 15 472 (D) 27 972(E) Az el}oz}oek k�oz�ul egyik sem.129. J�anos �es Ott�o testv�erek. A k�et testv�er eladta Alad�arnak az �osszes CD-lemez�et. Minden lemez�ertannyiszor 100 forintot kaptak, ah�any lemez�uk volt �osszesen. Alad�ar a v�etel�arat 1000 forintos bankjegyek-ben �zette ki, a fennmarad�o apr�ot f�emp�enzekben adta oda. Mivel a testv�erek a kapott p�enzt nem tudt�akfele-fele ar�anyban sz�etosztani, Ott�o eggyel t�obb ezrest kapott, mint J�anos, J�anos pedig megkapta az �osszesapr�ot. Ott�o ekkor a k�ozeli boltban felv�altotta az egyik ezres�et, �es odaadott m�eg J�anosnak valamennyip�enzt, ��gy m�ar mindkett}oj�uknek ugyanannyi p�enze lett az elad�asb�ol. H�any forintot adott Ott�o a felv�alt�asut�an J�anosnak?(A) 50 (B) 200 (C) 250 (D) 300(E) Ezekb}ol az adatokb�ol nem lehet meghat�arozni.130. H�arom egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�am k�oz�ul a k�oz�eps}o sz�am egyik szomsz�edja pozit��v, a m�asik pedignem. H�any ilyen sz�amh�armas van?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) v�egtelen sok131. Az 1999 egy olyan n�egyjegy}u pozit��v eg�esz sz�am, amelynek pontosan h�arom sz�amjegye egym�asmelletti azonos sz�amjegy, a negyedik pedig ett}ol k�ul�onb�oz}o. H�any ilyen 1999-n�el kisebb sz�am van?(A) 9 (B) 17 (C) 18 (D) 20 (E) 519



132. Egy park alaprajza szab�alyos hatsz�og, melynek minden s�us�at az �osszes t�obbivel egyenes s�eta�utk�ot �ossze. A parkban sak ott van szobor { minden helyen egy { ahol pontosan k�et s�eta�ut tal�alkozik.H�any szobor van a parkban?(A) 1 (B) 6 (C) 12 (D) 18 (E) 24133. Az AB �es CD olyan k�etjegy}u pozit��v eg�esz sz�amok, amelyekben a k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}osz�amjegyeket jel�olnek. Mennyi lehet az AB � CD k�ul�onbs�eg legnagyobb �ert�eke, ha AB + CD = 100?(A) 72 (B) 74 (C) 76 (D) 78 (E) 80134. �Agi fel��rta az �osszes h�aromjegy}u pozit��v eg�esz sz�amot egy-egy pap��rlapra (mindegyikre sak egysz�amot ��rt, �es egyik sz�amot sem ��rta egyn�el t�obb lapra), majd ezeket beletette egy dobozba. Legkevesebbh�anyat kell kih�uznia k�oz�ul�uk besukott szemmel, hogy a kih�uzott lapokon szerepl}o sz�amok k�oz�ott biztosanlegyen h�arom szomsz�edos? (�Agi a kih�uzott pap��rlapokat nem teszi vissza a dobozba.)(A) 3 (B) 451 (C) 501 (D) 601 (E) 667135. Le��rtuk a legnagyobb olyan sz�amot, amelyben a harmadik legnagyobb helyi�ert�eken �all�o sz�am-jeggyel kezd}od}oen minden sz�amjegy az }ot megel}oz}o k�et sz�amjegy �osszege. Mennyi a marad�ek, ha ezt asz�amot kilenel elosztjuk?(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 8136. Egy sz�oske ugr�al a sz�amegyenesen. Ugr�asainak hossza 1 egys�eg. A sz�amegyenesen a 0-t jel�ol}opontb�ol a +5-�ot jel�ol}o pontba 9 ugr�assal jutott el. H�anyf�elek�eppen tehette ezt meg?(A) 18 (B) 25 (C) 36 (D) 45 (E) 72137. Szab�alyos �otsz�ogeket teljes lappal �erintkezve egym�asra helyezt�unk. Az �otsz�ogek mindegyik�eneks�usai �ugy vannak megsz�amozva az 1, 2, 3, 4 �es 5 sz�amokkal, hogy az egym�as feletti s�usokn�al l�ev}osz�amok �osszege egyenl}o. Melyik sz�am lehet ez az �osszeg? (Minden �otsz�og�on mindegyik sz�am szerepel.)(A) 1996 (B) 1997 (C) 1998 (D) 1999 (E) 2000138. Andris gondolt egy term�eszetes sz�amra, �es t�arsai k�erd�eseket tettek fel neki a sz�amr�ol.B�ela: { 10-n�el kisebb? Andris: { Nem.Ceil: { P�aratlan? Andris: { Nem.Dezs}o: { Igaz, hogy 20-n�al nem kisebb? Andris: { Nem.Erik: { 5-tel oszthat�o? Andris: { Igen.H�any olyan sz�am van a v�alaszok alapj�an, amelyre Andris gondolhatott?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) v�egtelen sok139. Sz�amorsz�agban A v�aros �es B v�aros k�oz�ott vonat �es busz; B �es D v�aros k�oz�ott vonat, busz �esrep�ul}og�ep; A �es D v�aros k�oz�ott vonat; B �es C v�aros k�oz�ott busz; C �es D v�aros k�oz�ott vonat �es buszk�ozlekedik. A j�aratok oda-vissza j�arnak �es az orsz�agban a k�ozleked�esre sak ezek az eszk�oz�ok �allnakrendelkez�esre. H�anyf�ele m�odon juthatunk el A v�arosb�ol C v�arosba �ugy, hogy egy v�arosban sem j�arunkt�obbsz�or?(A) 7 (B) 12 (C) 14 (D) 18 (E) 19140. N�egy szer�enys�eg { Szer�ena, Szergej, Szerv�a, Szer�af { szer�enyen a k�ovetkez}oket mondt�ak:Szer�ena: { Szergej a legszer�enyebb.Szergej: { Szerv�a a legszer�enyebb.Szerv�a: { Nem �en vagyok a legszer�enyebb.Szer�af: { Nem �en vagyok a legszer�enyebb.A n�egy �all��t�as k�oz�ul { mint ut�obb szer�enyen kider�ult { sak egy volt igaz. A n�egy szer�enys�eg k�oz�ul kia legszer�enyebb?(A) Szer�ena (B) Szergej (C) Szerv�a (D) Szer�af(E) Ezekb}ol az adatokb�ol nem lehet meghat�arozni.141. A FORMA{1-es aut�oversenyen minden futamon az els}o 6 helyezettet pontozz�ak. Az I. helyezett10 pontot, a II. helyezett 6 pontot, a III. helyezett 4 pontot, a IV. helyezett 3 pontot, az V. helyezett 2pontot, a VI. helyezett 1 pontot kap. A kilenedik futam ut�an a verseny �all�asa a k�ovetkez}o:A versenyz}o helyez�esei: 1 db I. hely, 2 db II. hely �es 4 db III. hely,B versenyz}o helyez�esei: 2 db II. hely, 1 db III. hely �es 1 db V. hely.A B versenyz}o �osszpontsz�ama { a sz�am�ara legkedvez}obb esetben { h�anyadik futam ut�an haladhatjameg az A pontsz�am�at, ha tudjuk, hogy A a soron k�ovetkez}o futamb�ol kimarad, �es azt k�ovet}oen mindigaz els}o h�arom hely valamelyik�en v�egez?(A) 10. (B) 11. (C) 12. (D) 14. (E) soha10



142. Egy rendezv�eny r�esztvev}oi k�oz�ul egyetlen ��u sem t�anolt minden l�annyal, �es mindegyik l�anypontosan egy ��uval t�anolt. Legkevesebb h�any r�esztvev}oje volt a rendezv�enynek?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6143. Egy t�eglalapot 6 egyenessel 12 db egyforma n�egyzetre osztottunk fel. H�anyszorosa az ��gy kapott12 db n�egyzet ker�ulet�enek az �osszege az eredeti t�eglalap ker�ulet�enek?(A) Egyenl}o a k�et ker�ulet. (B) M�asf�elszerese. (C) K�etszerese.(D) H�aromszorosa. (E) Az el}oz}oek k�oz�ul egyik sem.144. �Ird be az �abr�an l�athat�o t�abl�azat �ot oszlop�anak kilen n�egyzet�ebe az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 �es 9sz�amokat (minden n�egyzetbe pontosan egyet) �ugy, hogy a sz�amok �osszege b�armelyik oszlopban eggyelkisebb legyen, mint a t}ole balra l�ev}o oszlopban! Melyik sz�am ker�ul a � hely�ere?�(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7145. Kett}on�el t�obb egym�ast k�ovet}o p�aratlan sz�amot �osszeszoroztam. H�any sz�amot szoroztam �ossze,ha a szorzat 9-re v�egz}odik?(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7146. Egy szab�alyos h�etsz�og minden oldala 30 m hossz�u. H�et iipii siga ugyanabb�ol a s�usb�olugyanabban a pillanatban, ugyanabba az ir�anyba elindul a h�etsz�og oldalain k�orbe-k�orbe. Az egyik siga7 m-t, a m�asik 6 m-t, a harmadik 5 m-t, a negyedik 4 m-t, az �ot�odik 3 m-t, a hatodik 2 m-t, a hetedik1 m-t tesz meg perenk�ent. H�any olyan oldala van a h�etsz�ognek, melyen nem tart�ozkodik siga abban apillanatban, amikor a leggyorsabb siga el}osz�or �eri utol a leglass�ubb sig�at? (Ha az utol�er�es pillanat�abanvalamelyik siga a h�etsz�og valamelyik s�us�an tart�ozkodik, akkor az a siga mindk�et, a s�usra illeszked}ooldalon �all.)(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5147. Egy 8 � 8-as sakkt�abla mez}oire Dani �ugy helyezett el 8 sakkb�abut, hogy minden sorban �esoszlopban pontosan egy b�abu helyezkedjen el. Tudjuk, hogy fekete mez}ore kevesebb b�abut helyezett,mint feh�erre, de nem minden b�abu �all feh�er mez}on. Mennyi lehet a feh�er �es fekete mez}on �all�o b�abuksz�am�anak legnagyobb k�ul�onbs�ege?(A) 0 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7148. A f}on�ok minden reggel legfeljebb 501 darab egyforma �ures lapot k�er a titk�arn}oj�et}ol. A titk�arn}oa lapokat minden nap egy 501 lapot tartalmaz�o somagb�ol v�alasztja ki a lehet}o legr�ovidebb id}o alatt.A lapokat egyes�evel v�alasztja ki, 1 lap kiv�alaszt�asa 1 m�asodperig tart. H�any m�asodper a leghosszabbid}otartam, ameddig a f}on�ok �altal k�ert lapok kiv�alaszt�asa tarthat?(A) 1 (B) 250 (C) 251 (D) 500 (E) 501149. Azonos m�eret}u, szab�alyos dob�okok�akb�ol 6 dob�okoka magass�ag�u t�eglatesteket ragasztottunk�ossze. Mindegyik t�eglatesthez 6 dob�okok�at haszn�altunk fel �ugy, hogy az �osszeragasztott lapok teljesenfedt�ek egym�ast. (A szab�alyos dob�okoka egyt}ol hatig p�otty�oz�ott, �es a szemk�ozti lapokon lev}o p�otty�oksz�am�anak �osszege 7.) Az �osszes olyan t�eglatestb}ol k�esz��tett�unk pontosan egyet, amelyek fel�ulet�en a p�otty�oksz�am�anak �osszege k�ul�onb�oz}o. H�any dob�okok�at haszn�altunk fel ehhez?(A) 6 (B) 36 (C) 60 (D) 66 (E) 132150. Anna egy 3� 3-as t�abl�azat mez}oibe elhelyezett 9 egyforma korongot, mindegyik mez}obe egyet-egyet. A korongok egyik oldala piros, a m�asik k�ek sz��n}u. Peti szeretn�e el�erni, hogy az �osszes korong fels}olapja ugyanolyan sz��n}u legyen. Ehhez felford��that egy korongot, ha ezek ut�an a korongot tartalmaz�o osz-lopban mindh�arom korong fels}o lapja ugyanolyan sz��n}u lesz. Legkevesebb h�any korongot kell felford��tania,hogy biztosan el�erje �elj�at, f�uggetlen�ul a korongok kezdeti elhelyezked�es�et}ol?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5151. Sz��nh�azba k�esz�ul az egyik 30 f}os 6. oszt�aly az oszt�alyf}on�okkel egy�utt. Vend�egeket is h��vnakmagukkal. Zoli fogja megvenni a jegyeket, ez�ert megk�erdezte, ki h�anyat k�er. Kider�ult, hogy t�obb minth�arman nem k�ernek jegyet, pontosan ugyanannyien viszont n�egyet-n�egyet ig�enyelnek. K�etszer ennyi gye-rek rendel h�arom-h�arom jegyet, ugyanennyien pedig sak egyet-egyet. A t�obbiek k�et-k�et jegyet k�ernek,az oszt�alyf}on�ok h�armat. H�any jegyet kell Zolinak megrendelnie, hogy mindenki jegyig�eny�et kiel�eg��tse, �esfelesleges jegy ne maradjon?(A) 36 (B) 48 (C) 57 (D) 60 (E) 6311



152. A hatoslott�o h�uz�asakor a k�ovetkez}o �erdekess�eget tapasztaltam. A kih�uzott sz�amok k�oz�ott voltolyan, amely b�armely k�et m�asik nyer}osz�am �osszeg�enek oszt�oja. Ha azonban a legnagyobb kih�uzott sz�amhelyett b�armelyik m�asik sz�amot h�uzt�ak volna ki, az el}obbi �all��t�as m�ar nem lenne igaz. Az al�abbiak k�oz�ulmelyik sz�am volt a nyer}osz�amok k�oz�ott? (A hatoslott�oban az els}o 45 pozit��v eg�esz sz�am k�oz�ul h�uznak kihat k�ul�onb�oz}ot, ezek a nyer}osz�amok.)(A) 18 (B) 25 (C) 36 (D) 42 (E) 45153. Egy zs�ak di�onk van. Kivesz�unk bel}ole 10-et, ezek k�oz�ul 9-et egy kos�arba, a tizediket egy t�albadobjuk. Ezt ism�etelj�uk, m��g a zs�akban 4 di�o marad. Ezut�an a t�alb�ol szedj�uk ki t��zes�evel a di�ot, 9-et egyv�od�orbe, a tizediket t�any�erba t�eve, m��g a t�alban 3 marad, a t�any�erba pedig 5 di�o ker�ul. H�any darab di�onkvolt a zs�akban eredetileg?(A) 470 (B) 474 (C) 530 (D) 534 (E) 804154. Az 1-t}ol 20-ig sz�amozott k�artyalapokat n�ovekv}o sorrendben egym�as mell�e fektetj�uk sz�ammallefel�e ford��tva.Az els}o menetben minden lapot megford��tunk.A m�asodik menetben { el�olr}ol kezdve { minden m�asodikat megford��tunk.A harmadik menetben, szint�en el�olr}ol kezdve, minden harmadikat megford��tunk. Ezt az elj�ar�ast foly-tatjuk, m��g az utols�o, huszadik menetben a 20. lapot ford��tjuk meg. Ezek ut�an h�any lap lesz sz�ammalfelfel�e?(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 10 (E) 16155. Egy teljesen be�ep�ult ut�aban minden h�azban kett}o vagy h�arom gyerek lakik. Az uta azonosoldal�an l�ev}o, szomsz�edos h�azakban nem �el ugyanannyi gyerek. Az uta p�aros oldal�an az els}o �es az utols�oh�azban is kett}o, a p�aratlan oldal�an az els}o �es az utols�o h�azban is h�arom gyerek lakik. A m�ult h�eten mindengyerek pontosan egy �ot�ost kapott az iskol�aban. Mennyi lehet a felsoroltak k�oz�ul ezeknek az �ot�os�oknek asz�ama?(A) 123 (B) 314 (C) 229 (D) 335(E) B�armilyen 15-n�el nem kisebb pozit��v eg�esz sz�am.Feladatvari�ai�ok156. Az 1 : 2 : 3 : 4 kifejez�esbe alkalmasan z�ar�ojeleket ��rva k�ul�onb�oz}o sz�amokat kaphatunk. Az al�abbisz�amok k�oz�ul melyik az, amely ily m�odon el}o�all��that�o?(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) Az el}obbiek egyike sem �all��that�o el}o.157. Az 1 : 2 : 3 : 4 kifejez�esbe alkalmasan z�ar�ojeleket ��rva k�ul�onb�oz}o sz�amokat kaphatunk. Az al�abbisz�amok k�oz�ul melyik az, amelyet ily m�odon nem nem kaphatunk meg?(A) 23 (B) 38 (C) 6 (D) 124 (E) 24158. A 2 : 3 : 4 : 5 : 6 kifejez�esbe alkalmasan z�ar�ojeleket ��rva k�ul�onb�oz}o sz�amokat kaphatunk. Azal�abbi sz�amok k�oz�ul melyik az, amely ily m�odon el}o�all��that�o?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) Az el}obbiek egyike sem �all��that�o el}o.159. A 2 : 3 : 4 : 5 : 6 kifejez�esbe alkalmasan z�ar�ojeleket ��rva k�ul�onb�oz}o sz�amokat kaphatunk. Azal�abbi sz�amok k�oz�ul melyik az, amelyet ily m�odon nem nem kaphatunk meg?(A) 5 (B) 15 (C) 80 (D) 180 (E) 209160. Az 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 kifejez�esbe alkalmasan z�ar�ojeleket ��rva k�ul�onb�oz}o sz�amokatkaphatunk. Az al�abbi sz�amok k�oz�ul melyik az, amely ily m�odon el}o�all��that�o?(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) Az el}obbiek egyike sem �all��that�o el}o.161. Az 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 kifejez�esbe alkalmasan z�ar�ojeleket ��rva k�ul�onb�oz}o sz�amokatkaphatunk. Az al�abbi sz�amok k�oz�ul melyik az, amelyet ily m�odon nem nem kaphatunk meg?(A) 7 (B) 17 (C) 28 (D) 128 (E) 25663162. V�alassz n�egy sz�amot �ugy, hogy a bel}ol�uk k�epzett k�ett�enyez}os szorzatok k�oz�ott min�el t�obb negat��vlegyen. Ekkor a n�egy sz�am k�oz�ott h�any a negat��v sz�am?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4163. Legfeljebb h�any sz�amot v�alaszthatunk ki az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz�amok k�oz�ul, hogy k�oz�ul�ukb�armely k�et sz�am k�ul�onbs�ege k�ul�onb�oz}o legyen?(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 712



164. Legfeljebb h�any sz�amot v�alaszthatunk ki az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz�amok k�oz�ul, hogy k�oz�ott�ukne legyen k�et sz�am, amelyek k�ul�onbs�ege oszthat�o 3-mal?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6165. Legfeljebb h�any sz�amot v�alaszthatunk ki az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz�amok k�oz�ul, hogy k�oz�ott�ukne legyen k�et sz�am, amelyek �osszege vagy k�ul�onbs�ege oszthat�o 7-tel?(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7166. Az 1, 2, 3, . . . , 19, 20 sz�amok k�oz�ul legfeljebb h�any sz�amot v�alaszthatunk ki �ugy, hogy a kiv�a-lasztottak k�oz�ul b�armely kett}o relat��v pr��m legyen?(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12167. Az 1, 2, 3, . . . , 19, 20 sz�amok k�oz�ul legfeljebb h�any sz�amot v�alaszthatunk ki �ugy, hogy a kiv�a-lasztottak k�oz�ott ne legyen kett}o, melyek k�oz�ul egyik a m�asiknak oszt�oja?(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 11 (E) El}oz}oek egyike sem j�o.168. Az 1, 2, 3, . . . , 19, 20 sz�amok k�oz�ul legfeljebb h�any sz�amot v�alaszthatunk ki �ugy, hogy a kiv�a-lasztottak k�oz�ott ne legyen kett}o, melyek k�oz�ul egyik a m�asiknak k�etszerese?(A) 10 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) El}oz}oek egyike sem j�o.169. Ebben az �osszead�asban azonos bet}uk azonos, k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}o sz�am-jegyeket jel�olnek. Milyen sz�amjegyet jel�ol a B sz�amjegy? A A A AB B B B+ C C C CB A A A C(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5170. Ebben az �osszead�asban azonos bet}uk azonos, k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}o sz�am-jegyeket jel�olnek. Milyen sz�amjegyet jel�ol a C sz�amjegy? A A A AB B B B+ C C C CB A A A C(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 8 (E) 9171. Ebben az �osszead�asban azonos bet}uk azonos, k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}o sz�am-jegyeket jel�olnek. Milyen sz�amjegyet jel�ol az A sz�amjegy? A B C D EB C D EC D ED E+ EA A A A A(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 5 (E) 9172. Ebben az �osszead�asban azonos bet}uk azonos, k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}o sz�am-jegyeket jel�olnek. Milyen sz�amjegyet jel�ol a C sz�amjegy? A B C D EB C D EC D ED E+ EA A A A A(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 8173. Ebben az �osszead�asban azonos bet}uk azonos, k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}o sz�am-jegyeket jel�olnek. Milyen sz�amjegyet jel�ol az E sz�amjegy? A B C D EB C D EC D ED E+ EA A A A A(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9174. Ebben az �osszead�asban azonos bet}uk azonos, k�ul�onb�oz}o bet}uk k�ul�onb�oz}o sz�am-jegyeket jel�olnek. Milyen sz�amjegyet jel�ol a D sz�amjegy? A B C DA B CA B+ A4 3 2 1(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 8 (E) 913



175. H�any olyan 3-jegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek �osszege 3?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6176. H�any olyan 4-jegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek �osszege 3?(A) 1 (B) 4 (C) 7 (D) 10 (E) 12177. H�any olyan 3-jegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek �osszege 4?(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 10 (E) 12178. H�any olyan 4-jegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek �osszege 4?(A) 4 (B) 10 (C) 11 (D) 18 (E) 20179. H�any olyan 3-jegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek �osszege 5?(A) 5 (B) 9 (C) 12 (D) 15 (E) Ezek egyike sem j�o.180. H�any olyan 4-jegy}u sz�am van, melyben a sz�amjegyek �osszege 5?(A) 6 (B) 23 (C) 29 (D) 35 (E) Ezek egyike sem j�o.50 FELADAT181. Milyen sz�amjegy �all a 3/7 tizedest�ort alakj�aban a tizedesvessz}o ut�an az 1997. helyen?(A) 5 (B) 7 (C) 1182. Egy h�aromsz�og oldalainak ar�anya 3 : 4 : 5. A h�aromsz�og ker�ulete 36 m. Mekkora a leghosszabboldala?(A) 12 (B) 14 (C) 15183. Gondoltam egy sz�amra, megszoroztam �5-tel, a szorzathoz hozz�aadtam �5-�ot, a kapott �osszeget�ujra megszoroztam �5-tel, �es ezut�an 0-t kaptam eredm�eny�ul. Melyik sz�amra gondoltam?(A) 0 (B) 1 (C) �1184. Milyen a �es b �ert�ekekre lesz a2 + b2 �osszeg �ert�eke nulla?(A) a �es b valamelyike 0 (B) a �es b mindegyike 0 (C) a �es b egym�as ellentettjei185. A 2, 3, 4, 5, 6 sz�amok seg��ts�eg�evel h�any 1-n�el kisebb, k�ul�onb�oz}o t�ort alak�u sz�amot tudsz fel��rni?(A) 10 (B) 16 (C) 20186. H�any megold�asa van a term�eszetes sz�amok k�or�eben a 23 + a � 3 egyenl}otlens�egnek?(A) 1 (B) 2 (C) 3187. Egy h�aromsz�og egyik oldala 3/4 dm, a m�asik oldala 4/5 dm. A harmadik oldal a k�et oldal�osszeg�enek 40a. Mekkora a h�aromsz�og ker�ulete?(A) 2,17 dm (B) 1,85 dm (C) 3,29 dm188. Egy hegy s�us�ara hat �ut vezet. H�anyf�ele �utvonalat v�alaszthat a turista, ha felm�aszik a hegyre,majd lej�on r�ola?(A) 16 (B) 30 (C) 36189. Egy t�eglalap oldalainak ar�anya 2 : 5. Mekkor a ker�ulete, ha a ter�ulete 1440 m2?(A) 140 m (B) 168 m (C) 210 m190.Mari vir�agot szedett, hat sz�al feh�er szegf}ut �es n�egy sz�al piros tulip�ant. H�anyf�elek�eppen helyezhetiel a vir�agokat k�et k�ul�onb�oz}o v�az�aban, ha minden vir�agot v�az�aba tesz, �es megengedj�uk azt is, hogy azegyik v�aza �ures legyen?(A) 24 (B) 30 (C) 35191. H�any sz�ot�ar kell ahhoz, hogy k�ozvetlen�ul tudjunk szavakat ford��tani az orosz, angol, n�emet,frania, spanyol �es olasz nyelvek b�armelyik�er}ol e nyelvek k�oz�ul b�armelyikre?(A) 36 (B) 30 (C) 12192. Egy v�arosban a villamosjegyen 1-t}ol 6-ig szerepelnek az eg�esz sz�amok az �abra szerint.�Osszesen h�any k�ul�onb�oz}o lyukaszt�as lehets�eges, ha a g�ep egyszerre legfeljebb h�arom, de legal�abbegy sz�amot lyukaszt ki? 1 23 45 6(A) 36 (B) 41 (C) 30193. H�any oszt�oja van a 2 � 3 � 5 � 7 szorzatnak?(A) 4 (B) 12 (C) 16194.N�egy darab sz�amk�arty�ad van. Ezek a k�ovetkez}ok: 5, 4, 3, 0. K�esz��tsd el bel}ol�uk az �osszes lehets�egesn�egyjegy}u sz�amot. H�any 5-tel oszthat�o van k�oz�ott�uk?(A) 9 (B) 10 (C) 1214



195. H�any k�ul�onb�oz}o t�eglalapot tudsz k�esz��teni 144 egys�egn�egyzet felhaszn�al�as�aval?(A) 8 (B) 9 (C) 10196. H�any k�ul�onb�oz}o t�eglatestet �ep��thet�unk 64 egys�egkok�ab�ol?(A) 6 (B) 7 (C) 8197.K�et fogaskereket �osszekapsoltak. Az egyiken 20, a m�asikon 32 fog van. Elind��t�as el}ott megjel�olt�ukmindk�et ker�eken az �eppen tal�alkoz�o fogakat. H�anyszor kell k�orbefordulni a nagyobbik ker�eknek, hogy amegjel�olt fogak �ujra tal�alkozzanak?(A) 4-szer (B) 5-sz�or (C) 6-szor198. Valaki megtud egy h��rt. Egy �ora eltelt�evel k�et ismer}os�evel k�ozli. Ezek egy �ora eltelte ut�an tov�abbik�et-k�et ismer}os�ukkel k�ozlik ezt a h��rt. �Es ��gy tov�abb. Mindig olyan emberekkel k�ozlik a h��rt, akik m�egnem hallott�ak. H�any �ora eltelte ut�an fogj�ak legal�abb 100-an tudni a h��rt?(A) 6 (B) 7 (C) 8199. �Evi �es Peti fel�ass�ak a vetem�enyeskertet. �Evi egyed�ul 5 �ora alatt v�egezne, Peti 3 �ora alatt. Mennyiid}o alatt lesznek k�eszen, ha egy�utt dolgoznak?(A) 10/8 �ora (B) 15/8 �ora (C) 20/8 �ora200. Egy haj�o m�eterekben m�ert hossz�anak, a haj�oskapit�any �evei sz�am�anak �es gyermekei sz�am�anak aszorzata 11877. (Mindh�arom sz�am term�eszetesen eg�esz sz�am.) H�any �eves nem lehet a kapit�any?(A) 37 (B) 39 (C) 107201. Egy versenyen 10 feladatot kellett megoldani. Minden j�ol megoldott feladat�ert 5 pontot adtak,de minden megoldatlan, vagy hib�asan megoldott feladat�ert 3 pontot levontak. H�any feladatot oldott megj�ol az a versenyz}o, akinek �osszesen 34 pontja volt?(A) 2 (B) 4 (C) 8202. Van 70 goly�onk, k�oz�ul�uk 20 piros, 20 z�old, 20 s�arga, a marad�ek 10 k�oz�ul n�eh�any fekete, a t�obbifeh�er. Legkevesebb h�any darabot kell kivenni, hogy biztosan legyen k�oz�ott�uk 10 azonos sz��n}u goly�o?(A) 38 (B) 41 (C) 61203. Egy 10 m �el}u fakok�at feket�ere festett�unk, majd az oldallapokkal p�arhuzamos v�ag�asokkal 1 m�el}u kok�akra daraboltuk. H�any olyan kis koka keletkezett, melynek legal�abb egyik oldala fekete?(A) 488 (B) 500 (C) 512204. Egy 6 m �el}u koka minden s�us�at lev�agjuk egy-egy olyan s��kkal, amely a s�usb�ol kiindul�o�eleket a s�ust�ol 2 m t�avols�agra metszi. H�any �ele van az ��gy kapott testnek?(A) 24 (B) 36 (C) 42205. Csak 1-es �es 2-es sz�amjegyekkel h�any olyan n�egyjegy}u term�eszetes sz�am ��rhat�o fel, amelyikbenmindk�et sz�amjegy el}ofordul?(A) 8 (B) 10 (C) 14206. Egy hatelem}u halmaznak h�any �otelem}u r�eszhalmaza van?(A) 4 (B) 5 (C) 6207. H�any oldal�u az a soksz�og, amelynek ugyanannyi oldala van, mint �atl�oja?(A) 5 (B) 6 (C) 9208. Minden k�etjegy}u term�eszetes sz�amot elosztunk sz�amjegyei �osszeg�evel. Mekkora a h�anyadosokk�oz�ul a legkisebb?(A) 1,6 (B) 1,9 (C) 2209. Jo�o ruh�aj�an feh�er, fekete �es v�or�os foltok d��szlenek. Kett}o kiv�etel�evel mind feh�er, kett}o kiv�etel�evelmind v�or�os, �es kett}o kiv�etel�evel mind fekete. H�any folt l�athat�o Jo�o ruh�aj�an?(A) 3 (B) 4 (C) 6210. 101 egym�ast k�ovet}o p�aratlan sz�am �osszege 12827. Melyik k�oz�ul�uk a legkisebb?(A) 3 (B) 27 (C) 31211. Milyen nap lesz 5 nappal tegnap ut�an, ha holnap el}ott 3 nappal �eppen szerda volt?(A) vas�arnap (B) kedd (C) p�entek212. Melyik sz�am nem lehet egy oszt�aly 40 tanul�oja �altal ��rt dolgozatok �atlaga, ha a dolgozatok�erdemjegye 1, 2, 3, 4 vagy 5?(A) 3,15 (B) 3,25 (C) 3,5715



213. Egy n�egysz�og oldalait egy egyenessel elmetszett�uk. Legfeljebb h�any metsz�espontot tal�alhattunk?(Az egyenes nem esik egybe a n�egysz�og egyik oldal�aval sem.)(A) 2 (B) 4 (C) 6214.Gyufasz�alak seg��ts�eg�evel egyenl}o oldal�u h�aromsz�ogeket rakunk ki. A h�aromsz�ogek oldala pontosanegy gyufasz�alnyi hossz�u. Legal�abb h�any gyufasz�al kell ahhoz, hogy 4 darab egyenl}o oldal�u h�aromsz�ogetrakjunk ki?(A) 6 (B) 9 (C) 12215.A fagylaltosn�al sorban �allunk. Kett}ovel t�obb ember �all el}ottem, mint m�og�ottem. A sorban �osszesenh�aromszor annyi ember �all, mint ah�anyan m�og�ottem �allnak. H�anyan �allnak el}ottem?(A) 3 (B) 4 (C) 5216. Ufoka �elete negyed�et egy }urhaj�on t�olt�otte, ahol k�et t�ars�aval felv�altva { ugyanannyi ideig { vezette,ir�any��totta ezt a haj�ot. H�any �evet vezetett �elet�eb}ol ezen az }urhaj�on Ufoka, ha eddig 156 �evet �elt?(A) 12 (B) 13 (C) 14217. Lapj�aval illeszkedve egym�as tetej�ere raktunk 1996 egys�egkok�at. Az ��gy kapott n�egyzetes oszlopfelsz��ne h�anyszorosa az egys�egkoka felsz��n�enek?(A) 11976-szorosa (B) 7986-szorosa (C) 1331-szerese218. 12 darab egys�egkoka mindegyik�et felhaszn�alva t�eglatestet k�esz��t�unk. H�any k�ul�onb�oz}o t�eglatestetk�esz��thet�unk?(A) 3 (B) 4 (C) 6219. H�any olyan h�aromsz�og van, melynek sz�ogei mind k�ul�onb�oz}oek �es 20Æ-nak t�obbsz�or�osei?(A) 3 (B) 4 (C) Az el}oz}o v�alaszok egyike sem helyes.220. Egy h�aromsz�ognek �es egy n�egysz�ognek legfeljebb h�any k�oz�os pontja lehet a ker�ulet�en, ha tudjuk,hogy nins k�oz�os oldalegyenes�uk?(A) 4 (B) 6 (C) 8221. �Osszeszorozzuk a pozit��v eg�eszeket 1-t}ol 1000-ig. H�any 0-ra v�egz}odik a szorzat?(A) 249 (B) 250 (C) 200222. Egy k�orlapot 4 egyenessel a lehet}o legt�obb r�eszre osztottunk. H�any s��kidom keletkezett?(A) 9 (B) 10 (C) 11223. Milyen sz�amjegyre v�egz}odik az 19971996?(A) 9 (B) 7 (C) 1224. N�egy sz�am { melyeket egym�as ut�an ��rtunk { k�oz�ul az els}o kett}o sz�amtani k�ozepe 6, a k�oz�eps}o k�etsz�am sz�amtani k�ozepe 8, az utols�o k�et sz�am sz�amtani k�ozepe 7. Mennyi az els}o �es utols�o sz�am sz�amtanik�ozepe?(A) 5 (B) 6 (C) 7225. H�any olyan 50-n�el kisebb pozit��v eg�esz sz�am van, melyek pozit��v oszt�oinak sz�ama p�aratlan?(A) 5 (B) 7 (C) 9226. Az al�abbi sz�amok k�oz�ul melyik az, amelyik nem lehet egy term�eszetes sz�am sz�amjegyeinek szor-zata?(A) 60 (B) 165 (C) 315227. Milyen sz�amjegyre v�egz}odik a 1997 + 9719 �osszeg?(A) 2 (B) 6 (C) 9228.Az A a p�aros sz�amok halmaz�at jel�oli, a B pedig 9 pozit��v t�obbsz�or�oseinek halmaza, a C halmazbanpedig a k�etjegy}u eg�eszek tal�alhat�ok. H�any eleme van az A, B �es a C halmazok k�oz�os r�esz�enek?(A) 4 (B) 5 (C) 6229. N�alad �es t�arsadn�al ugyanaz a 4{4 �erem van. Ezek a k�ovetkez}ok: 1 darab 1 Ft-os, 1 db 2 Ft-os, 1db 4 Ft-os �es 1 db 8 Ft-os �erme. H�any k�ul�onb�oz}o pozit��v eg�esz forintot tudsz ki�zetni a t�arsadnak ezekkelaz �erm�ekkel, ha }o vissza is adhat �ermei seg��ts�eg�evel?(A) 8 (B) 12 (C) 15230. Ha 4 bolhaugr�as annyi, mint 6 sz�oskeugr�as, �es 3 sz�oskeugr�as 2 maskaugr�assal egyenl}o, akkor5 maskaugr�as h�any bolhaugr�as?(A) 4 (B) 5 (C) 616


