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5. OSZTÁLY 

 

Az első három feladat feleletválasztós. Egyenként 5-5 pontot érnek. 
Egy feladatnak több jó megoldása is lehet. Válaszd ki a helyes megoldás/megoldások betűjelét! 

 

1. Egy ötfős társaságban két főről tudjuk, hogy három-három embert ismernek a társaságból. Ezen két 
emberen kívül előfordulhat-e, hogy a társaság többi tagjai közül valakinek az alábbi számú ismerőse 

van a társaságon belül? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 
2. Hány darab háromjegyű pozitív páratlan szám van? 

 A) 324 B) 405 C) 450 D) egyéb 

 
3. Minden négyzetben lévő szám az alatta lévő két négyzetben lévő számok összege. Töltsd ki a 

számpiramist pozitív egész számokkal! Milyen számot rejthet a sárga négyzet?  

 A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 

 
A negyedik és az ötödik feladatok egyenként 10-10 pontot érnek. 
 
4. Az 5.a osztály mind a 32 tanulója megírta a három feladatból álló matematika dolgozatot. Legalább 
az egyik feladatot mindenki meg tudta oldani. Mindhárom feladatot 5-en oldották meg. Pontosan kettő 
feladatot 15-en oldottak meg: 5-en az 1. és a 2. feladatot, 5-en a 2. és 3. feladatot és 5-en az 1. és a 3. 
feladatot. Legtöbben az 1. feladatot oldották meg, legkevesebben a 3. feladatot, az 1. feladatot 21-en, 
míg az utolsó feladatot 17-en oldották meg. 

a) Mennyien oldottak meg legalább két feladatot? 
b) Mennyien oldották meg a második feladatot? 
c) Mennyien oldották meg csak az 1. feladatot, és a többit nem? 
d) Mennyien oldották meg csak a 2. feladatot, és a többit nem? 
e) Mennyien oldották meg csak 3. feladatot, és a többit nem? 

 
Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 
 
5. Hány olyan háromjegyű, pozitív, páros, öttel maradék nélkül osztható szám van, melynek a 
számjegyei összege nyolc? 
 


