
 

 

 

1. A 7 törpe házikójában valaki eltört egy tányért. Hófehérkének így számoltak be a történtekről: 

Tudor: Nem Szundi volt. Én voltam. 

Morgó: Nem én voltam. Nem Hapci volt. 

Vidor: Tudor volt. Nem Morgó volt. 

Ki törte el a tányért, ha a törpék egyik állítása igaz, a másik hamis? 

A) Tudor  B) Szundi  C) Hapci D) Morgó E) Vidor 

2. Aladár és Béla kártyáztak. Az első játszmában Aladár nyert Bélától 8 zsetont, így mindkettőjük-

nek ugyanannyi zsetonja lett. A következő játszmában Béla nyert Aladártól 15 zsetont, így Aladár 

és Béla zsetonjai számának aránya 3 : 5 lett. Hány zsetonnal kezdett játszani Aladár? 

A) 30  B) 40  C) 46  D) 52  E) 68 

 

3. Az alábbi alaprajzú konyhát szeretnénk járólappal leburkolni. Egyetlen járólap mérete (cm-ben) 

40×40. Hány doboz járólapot kell venni, ha egy dobozban 10 darab burkolólap van? 

 

 

 

 

 

A) 34 B) 22 C) 21 D) 16 

4. Egy dobozban piros, zöld és fekete golyók vannak. Bekötött szemmel, egyesével vesszük ki a do-

bozból a golyókat. Ahhoz, hogy biztosan legyen piros golyónk a kihúzottak között, 6 golyót kell 

kivennünk, hogy biztosan legyen zöld, 9 golyót és hogy biztosan legyen a kihúzott golyók között 

fekete, 10 golyót kell kivennünk a dobozból. Hány fekete golyó van a dobozban? 

A) 6 B) 3 C) 2 D) 5 
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5. Egy áruházban a Boci csoki darabja 175 Ft. Ha az ugyanilyen csokit 4 darabos csomagban vesz-

szük, akkor egy csomag ára 630 Ft. Hány csokit vehetünk 2500 Ft-ért? (A legtöbb csokit szeret-

nénk venni és nem baj, ha marad pénzünk a 2500 Ft-ból.) 

A) 14 B) 12 C) 13 D) 15 

6. Vuk „üresen” 43,2 km/h, tyúkkal a szájában 27 km/h sebességgel tud futni. Egyik éjszaka a bar-

langjától a vadász házáig és vissza az utat 27,5 perc alatt tette meg. Az áldozatának becserkészé-

se 8 percet vett igénybe. Milyen messze van a barlangjától a Sima bőrű háza? 

A) 5400 m B) 7,62 km C) 9831 m D) 19 440 m 

7. Mennyi a tömege annak a 3 cm élű kockának, amely a rugós erőmérőn függő test anyagából ké-

szült? 

 

A)  72,9 g B)  63,9 g C)  68,4 g D)  76,5 g E)  70,2 g 

8. Sorolj fel olyan informatikához kapcsolódó szavakat (szoftverek nevei, márkanevek, szakkifejezé-

sek) amelyek angolul, vagy magyarul valamilyen állatnak a neve! 

 

Pl.: mouse, UHU, Parrot, Python, bug, ram, worm, Jellyfish, Ladybird 


