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2. 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 4 cm oldalhosszúságú fehér színű négyzetet felosztottunk oldalaival párhuzamosan 
1 cm oldalhosszúságú kis négyzetekre. Majd az átlókban lévő négyzeteket barnára vagy 
sárgára festettük, mindkét színt legalább egyszer felhasználtuk. Hány négyzet maradt 
fehéren? 

 A) 6 B) 8 C) 9 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

2. Hány kétjegyű pozitív egész palindrom szám van? (Palindrom szám olyan szám, amelyet visszafelé olvasva 
is ugyanazt a számot kapjuk, azaz fordított sorrendben felírva a számjegyeket az eredeti számot kapjuk.) 

11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99 

 A) 5 B) 7 C) 9 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

3. Sziporka moziba ment a barátaival. Legalább hányan mentek, ha tudjuk, hogy biztosan van közöttük kettő, 
akiknek a születési hónapja ugyanarra a betűre végződik? 

6 hónap „r”-re, 6 hónap „s”-re végződik. Legrosszabb eset stratégia: 1 „r”-re végződő + 1 „s”-re végződő, ez 
eddig kettő. A harmadik ember mindegy melyik hónapban született, biztosan lesz közöttük kettő, akiknek a 
születési hónapja ugyanarra a betűre végződik. 

 A) 2 B) 3 C) 6 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

A negyedik és az ötödik feladatok egyenként 10-10 pontot érnek. 

4. Sziporka és két barátja egy öt feladatból álló 45 perces matematikaversenyen vettek részt. 
Sziporka a matematikaverseny feladatait öt perc híján háromnegyed óra alatt oldotta meg. Legjobb 
barátja, Samu fél óra alatt végzett az első négy feladattal, majd az utolsó feladat megoldását tizenkét 
perc alatt sikerült leírnia, majd beadta a munkáját. Dóri megfontoltan, alaposan dolgozott, a 
rendelkezésre álló idő minden percét kihasználta. 

a) Ki végzett a leghamarabb? Sziporka 
b) Hány percet foglalkozott a feladatsorral Dóri? 45 
c) Hány percet foglalkozott a feladatsorral Sziporka? 40 
d) Hány percet foglalkozott a feladatsorral Samu? 42 
e) Melyik versenyző oldotta meg héttel maradék nélkül 

 osztható perc alatt a kapott feladatsort? Samu 
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Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 

5. Sziporka egy-egy pozitív egész számot felírt egy piros és egy zöld lapra. A két szám 
összege 12. Mit írhatott a piros lapra, ha a két szám szorzatában a számjegyek összege páratlan szám? 

 

piros lap 
(2 pont) 

zöld lap 
(2 pont) 

szorzat 
(2 pont) 

számjegyek összege a 
szorzatban 

(2 pont) 
1 11 11 2 
2 10 20 2 
3 9 27 9 
4 8 32 5 
5 7 35 8 
6 6 36 9 
7 5 35 8 
8 4 32 5 
9 3 27 9 
10 2 20 2 
11 1 11 2 

 

Válasz: A piros lapra az alábbi számokat írhatta: 3 vagy 4 vagy 6 vagy 8 vagy 9. 2 pont 

 


