
 

1. Ma hétfő van. Milyen nap lesz 2015 nap múlva?  

A) hétfő B) vasárnap C) szombat D) péntek 

2. A következő összeadásban az összeadandók számjegyeit betűkkel helyettesítettük. Melyik 

számjegyet jelenti a C betű? 

             A A A 

             A A B 

         +  A B C 

      -------------- 

          2 0 1 5 

A) 2 B) 1 C) 8 D) 6 

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.) 
 

                                     
 

Hány méter hosszú a minta a sétányon, ha a mintát határoló töröttvonal 2012 méter? 

A) 502 B) 498 C) 500 D) 503 

4. Töfi, Röfi és Döfi beszélgetnek egymással. Töfi azt mondja: „Röfi hazudik.” Röfi  azt mondja: 

„Döfi hazudik.” Döfi azt mondja: „Töfi és Röfi hazudik.” Ki mond igazat, és ki hazudik hármuk 

közül? 

A) Töfi és  Röfi  hazudik , Döfi igazat mond. 

B) Töfi és  Döfi  hazudik , Röfi igazat mond. 

C) Döfi és  Röfi  hazudik , Töfi igazat mond. 

5. Kovács úr és neje estélyt adnak, melyre 4 házaspárt hívnak meg. Amikor a vendégek érkeznek, 

mindenki kezet fog azzal, akit már korábbról ismer. Kovács úr megfigyelte, hogy a másik 9 ember 

mindegyike különböző számú emberrel fogott kezet. Hány emberrel fogott kezet Kovácsné?      

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 
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6. A Medgyessy két túrázó csapata egyszerre indult el egy turistaúton egymással szembe. A 

közöttük lévő 30 km-es távot a rutinosabb csoport 5 óra alatt, a kevésbé edzett csapat pedig 6 

óra alatt tudná megtenni. Hány km volt a távolság közöttük 2 óra gyaloglás után, ha közben 

egyikük sem lassított vagy gyorsított, és folyamatosan közeledtek egymás felé? 

A) 6 km  B) 8 km   C) 11 km  D) 19 km  

7.    Melyik az az  eszköz, amelynek alkalmazása során  nem csökkenthető a munkavégző által 

kifejtett erő nagysága?  

   A)  A rámpa, amin a söröshordókat gurítják fel az autóra. 

B)  Az állócsiga, amivel az építkezésen a habarcsot húzzák fel az emeletre.  

C)  A feszítővas, amivel egy követ mozdítanak ki a helyéről . 

  D)  A mozgócsiga, amivel a szerelőt eresztik le egy aknába. 

        

8. Móricz Zsigmondnak vagy Petőfi Sándornak található több műve a MEK-ben? 

 A)  Móricznak  B)  Petőfinek  C)  ugyanannyi van mindkettőjüknek 

 

 

 

Beküldési határidő: 2015. November 19. 

 

 

 


