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5-6. osztály

3 pontos feladatok

1. A jobb oldali ábrán hat, számmal megjelölt pont látható. Panni rajzolt két
háromszöget, egyet úgy, hogy összekötötte a páros számmal megjelölt pontokat,
egyet pedig úgy, hogy összekötötte a páratlan számmal megjelölt pontokat. Ezután
az egyik háromszög belső tartományát sötétszürkére, a másik háromszög belső
tartományát fehérre festette. Az alábbi ábrák közül melyik lehet Panni rajza?

A) B) C) D) E)

2. Tamara öt bólya körül evezett úgy, ahogyan az a jobb oldali ábrán látható.
Mely bólyák körül evezett Tamara az óramutató járásával ellentétes irányban?

A) 1 és 4 B) 2, 3 és 5 C) 2 és 3 D) 1, 4 és 5 E) 1 és 3
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3. Jobbról az első képen az látható, hogyan verődik visz-
sza egy lézersugár a tükörfelületekről. A lézerforrás második
képen látható helyzete esetén melyik betűt fogja eltalálni a
lézersugár?

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

4. A cisztercita számokat a tizenharmadik század
elején használták. 1-től 99-ig minden számot egy
szimbólum jelöl, amely a jobb oldali ábrán látható
szimbólumok közül a megfelelő kettő kombinációja.

Például a 24 ı́gy néz ki: , a 81 ı́gy: , a 93 pedig

ı́gy: . Hogyan néz ki a 45?
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A) B) C) D) E)

5. Miki az alábbi 7 kártyalapot egymás mellé rakja valamilyen sorrendben úgy, hogy őket összeolvasva a
legkisebb 12-jegyű számot kapja. Mi az utolsó 3 számjegye ennek a számnak?

A) 699 B) 113 C) 551 D) 967 E) 459

6. Az üveggolyókat 5, 10 és 25 darabos csomagolásban árulják. Ha Norbi pontosan 95 üveggolyót
vásárolt, akkor legkevesebb hány csomagot vehetett?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10

7. A jobb oldali ábrán látható ABCD négyzet oldalának hossza 10 cm. Mekkora
az ábrán látható szürke rész területe?

A) 40 cm2 B) 45 cm2 C) 50 cm2 D) 55 cm2 E) 60 cm2
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8. A jobb oldali ábrán látható garázsban a járművek csak előre és hátra
mozoghatnak, de nem tudnak elfordulni. Legkevesebb hány járművet kell
elmozd́ıtani ahhoz, hogy a fekete autó kijuthasson a garázsból?

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

9. Marinak van egy hosszú tésztaszálja és szeretné több kisebb darabra
feldarabolni. Akárhányszor egy darabot eltör, az három kisebb darabra
esik szét (jobb oldali ábra). Hány darab tésztát nem kaphatott Mari?

A) 13 B) 17 C) 20 D) 23 E) 25

10. Az alábbi törtek közül melyikre igaz, hogy a jobb oldali ábrán látható
óriáskereket a teljes kör legalább annyiad részével kell elforgatni, hogy fehér kabin
legyen legfölül?
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11. Teodóra a 12-es számmal kezd, majd követi a jobb oldali
ábra második képén található nyilakat, alkalmazva az első képen
látható szabályt. Melyik számot kapja Teodóra a számolás végén?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 48

12. Öt nagy és négy kis elefánt sétálnak az úton, ahogyan az a
jobb oldali ábrán látható. Mikor az útelágazáshoz érnek, mindegyik
elefánt vagy jobbra vagy balra folytatja az útját. Az alábbi ábrák
közül melyiken nem lehet az elefántok helyzete, miután mindannyian
áthaladtak az elágazáson?

A) B) C)

D) E)

13. Péter szeretné a jobb oldali ábrán látható körök kitöltését befejezni úgy, hogy
minden sorban, minden oszlopban, valamint minden négy összekötött körben
szerepeljen az 1, 2, 3 és 4 számok mindegyike. Melyik számot fogja Péter a
kérdőjel helyére ı́rni?

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4 E) Nem lehet biztosan megállaṕıtani.

14. Márta szeretné a következő hét számot: 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 béırni a jobb
oldali ábrán látható hét körbe úgy, hogy minden egyes szakaszon található három
szám összege egyenlő legyen. Legtöbb mennyi lehet az egy szakaszon levő három
szám összege?

A) 28 B) 18 C) 22 D) 16 E) 20

15. Alex 66 kockából kirakta a 2022 számot a jobb oldali ábrán látható
módon. Ezt követően a kapott alakzat teljes felületét szürkére festette.
Hány kockának lesz pontosan 4 szürke lapja?

A) 16 B) 30 C) 46 D) 54 E) 60
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16. Timinek van négy kutyája, mindegyik kutya tömege egész szám. Nincs két egyforma tömegű kutya.
A kutyák össztömege 60 kg. Ha a második legnehezebb kutya tömege 28 kg, akkor mennyi a harmadik
legnehezebb kutya tömege?

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

17. Egy téglatest alakú v́ıztartályban, amelynek oldalai
1 m, 2 m és 4 m a v́ızoszlop magassága 25 cm, ahogyan az a
jobb oldali ábra első képén látható. Ha megford́ıtjuk ezt a
tartályt úgy, hogy azon a lapján feküdjön, amelynek oldalai
1 m és 2 m, mint ahogyan az a jobb oldali ábra második
képén látható, akkor mekkora lesz a v́ızoszlop magassága? 25 cm

1m
2m4m

4m

2m1m

A) 25 cm B) 50 cm C) 75 cm D) 1 m E) 1, 25 m

18. A jobb oldali ábrán látható mintás paṕır átlátszó anyagból készült. Ha
ezt a paṕırt kétszer félbehajtjuk az ábrán látható módon, akkor mit fogunk
látni az összehajtott paṕıron?

A) B) C) D) E)

19. A jobb oldali ábrán látható négyzet területe 100 cm2. Mekkora a
négyzetben található szürke alakzat területe?

A) 20 cm2 B) 25 cm2 C) 30 cm2 D) 35 cm2 E) 40 cm2

20. A 2022 egy különleges évszám, mert a 2-es számjegy 3-szor is szerepel benne. Mici teknős életében
ez a harmadik olyan évszám, amely tartalmazott három egyforma számjegyet. Legkevesebb hány éves
lehet Mici teknős a 2022-es év végén?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 23 E) 134
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21. Néhány poharat egymásba raktunk, ahogy az a jobb oldali ábrán
látható. Nyolc egymásba rakott pohár magassága 42 cm, két egymásba
rakott pohár magassága pedig 18 cm. Mennyi hat egymásba rakott po-
hár magassága?

A) 22 cm B) 24 cm C) 28 cm D) 34 cm E) 40 cm

22. A jobb oldali ábrán minden állat egy természetes számot
jelöl, a különböző állatoknak különböző számok felelnek meg.
Minden oszlopban szereplő két szám összege az oszlop alatt van
jelölve. Legfeljebb mennyi lehet az első sorban szereplő négy
természetes szám összege, amelyet kérdőjellel jelöltünk?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 15 11 3 7

?

23. Egy út mentén van négy falu, A, B, C és D, ebben a sorrendben. A szomszédos falvak között a
távolság 10 km. Az A faluban 10 tanuló lakik, a B faluban 20, a C faluban 30, a D faluban pedig 40
tanuló. A lakosok szeretnének egy iskolát éṕıteni úgy, hogy az össztávolság, amelyet a tanulóknak meg
kell tenni az iskolába menet a lehető legkisebb legyen. Hova kell éṕıteni az iskolát?

A) az A faluba B) a B faluba C) a B és C falvak közé D) a C faluba E) a D faluba
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24. A jobb oldali ábrán látható alakzat Anna tulajdona. Az alábbi alakzatok
közül melyik azonos Annáéval?

A) B) C) D) E)

25. Zalán kiválaszt 4 számot a 2, 3, 4, 5 és 6 számok közül és
beléırja őket a jobb oldali ábrán látható 4 négyzetbe úgy, hogy igaz
egyenlőséget kapjon. Hányféle szám kerülhet a szürke négyzetbe?

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

26. Ahhoz, hogy kizárjuk a lakatot, az alábbi információk állnak rendelkezésünkre a kódról. Ha az
információk mind igazak, akkor mi a kód?

A) 604 B) 082 C) 640 D) 042 E) 046

27. A 3, 4, 5, 6 és 7 számokat be kell ı́rni a jobb oldali ábrán látható
öt köröcskébe úgy, hogy minden háromszögben található szám egyen-
lő legyen a háromszög csúcsaiba ı́rt számok szorzatával. Mennyi az
árnyékolt háromszög csúcsaiba ı́rt három szám összege?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 17 E) 18

28. Az alábbi hálók melyikéből nem tudjuk kirakni a következő alakzatot: ?

A) B) C) D) E)

29. A jobb oldali ábrán látható három kép azt mutatja, ho-
gyan néz ki egy kockákból kirakott alakzat felülről, elölről és
jobbról. Legfeljebb hány kockából készülhetett ez az alakzat?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

30. Egy kerek asztal körül 30 ember ül, néhányan közülük kalapot viselnek. Akik viselnek kalapot, azok
mindig igazat mondanak, akik nem viselnek kalapot, azok mondhatnak igazat, de hazudhatnak is. Az
asztalnál ülő összes személy ezt mondta: ,,Legalább az egyik első szomszédom az asztalnál nem visel
kalapot.” Az asztalnál ülő emberek közül legfeljebb hányan viselhetnek kalapot?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

Feladatok: ,, Kangaroo Meeting 2021”, Antwerpen, Belgium
A verseny szervezője: Szerbiai Matematikusok Egyesülete
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