
 

1. Hány olyan dátum van 2015-ben, ahol a hónap és a nap sorszáma relatív prímek?  

A) 233 B) 232 C) 201 D) 198 

2. A debreceni 25-ös busz egyik járata 9 szabad ülőhellyel és 5 álló utassal érkezett a Holló László 

sétány megállóhelyre. A megállóban 11-en leszálltak, 7-en pedig felszálltak, ezután minden utas 

leült. Hány szabad ülőhely volt ekkor a buszon? (Minden ülőhelyen legfeljebb egy utas ült.) 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 11 

3. A Holló László sétány balesetveszélyes hiányos macskaköveit modern térkövekre cserélik. A 

tervek szerint ráadásul egy zárt töröttvonallal határolt minta lesz színes térkövekből a sétányon 

kialakítva. 

A töröttvonal minden szakasza 1 m hosszú. (A mellékelt ábra szemlélteti a minta jellegét.) 

 

Mekkora a kerülete (= a határoló töröttvonal hossza) ennek a 101 m hosszú mintának? 

A) 392 B) 402 C) 398 D) 404 

4. Az úszó VB-n a 400 méteres vegyes úszás döntője alatt a „színfalak” mögött szórakoztak a 

szervezők. Egyikőjük beletette az arany- ezüst- illetve bronzérmet egy-egy fadobozba és a 

dobozokat a következő feliratokkal látta el: 

 

Azután közölte, hogy az aranyérmet tartalmazó dobozon levő felirat igaz, az ezüstérmet 

tartalmazóé hamis. Az a felirat pedig, amely a bronzérmet tartalmazó dobozon van, az lehet, 

hogy igaz, de az is lehet, hogy hamis. 

Melyik dobozban melyik érem volt? 

A) I. ezüstérem 

II. aranyérem 

III. bronzérem  

B) I. bronzérem 

II. ezüstérem 

III. aranyérem 

C) I. aranyérem 

II. ezüstérem 

III. bronzérem  

D) I. aranyérem 

II. bronzérem 

III. ezüstérem 

I. 

„A bronzérem a harmadik 

dobozban van.” 

II. 

„Az ezüstérem az első 

dobozban van.” 

III. 

„Ebben a dobozban van a 

bronzérem.” 



5. A tánctagozatos Aladár, Botond, Csaba, Dávid, Evelin, Fanni, Gabriella és Helén elmennek 

érettségi után a végzősök báljára. Az első négy tánc során a négy fiú mindegyike pontosan 

egyszer táncolt a négy lány mindegyikével, egy-egy táncot teljesen végigtáncolva egymással. 

Csaba Fannival, Botond Helénnel táncolta a bécsi keringőt. Aladár tangópartnere Gabriella, 

Dávidé Fanni volt. Gabriella Csabával, Evelin Dáviddal mambózott. Kivel táncolta Aladár az első 

táncot, az angolkeringőt? 

A) Evelinnel B) Fannival C) Gabriellával D) Helénnel 

6. A 2015-ös úszó világbajnokságon a női 400 m-es vegyes úszás döntőjében Hosszú Katinka 4 perc 

30,39 másodperc alatt ért célba. A harmadik helyezett kanadai Emily Overholt ideje 2,13 

másodperccel volt több. Hány méterrel előzte meg Hosszú Katinka a harmadik helyezett 

versenyzőt? 

(Számolás közben tételezzük fel, hogy az úszók sebességnagysága végig állandó volt.) 

A) 3,126 m B) 3,151 m C) 3,341 m D) 3,412 m 

7. Három különböző méretű, égő gyertyát lefedünk egy kis üvegakváriummal.  

Melyik gyertya alszik ki először? ( Az ábra az kialvás előtti pillanatot ábrázolja.) 

 

A) a baloldali B) a középső C) a jobboldali D) egyszerre 

8. Keresési feladat 

A 47°09'55.6"N 17°22'43.8"E GPS koordinátán található egy kis falu.  

 

a) Milyen szobor található a község területén található régi típusú kézi tűzoltókocsi közelében?         

Mátyás király szobra 

b) Hogy hívják a könyvtárost?     Hajas Istvánné 

c) Hány fő számára található szállás a falu területén?   4+1 fő  (pótággyal)  

d) Mely híres személy köthető a falu történetéhez? Kinizsi Pál 

e) Ezen személy mely tette megy az egész világon ritkaságszámba?  Egyetlen csatát sem vesztett el. 


