
 

1. Miután a medgyessys Gizike megint lebukott a hamis orvosi igazolásával, elhatározza, hogy a 

folytonos hazudozást abbahagyja és ezentúl hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazat mond, 

csak a többi napon lesz minden mondata hazugság. Ezt a fogadalmát attól kezdve be is tartotta.  

Egyik napon aztán azt mondta: „Holnap igazat fogok mondani!”   A hét melyik napján történt ez? 

 

A) hétfőn B) vasárnap C) szombaton D) pénteken 

2. Egy agár kergeti a nyulat, amely 90 nyúlugrás előnyben van. Amíg a nyúl 10-et ugrik, addig az 

agár csak 7-et, de az agár két ugrásának a hossza a nyúl öt ugrásának a hosszával ér fel. Hány 

ugrás után éri utol az agár a nyulat? 

 

A) 84 B) 72 C) 43 D) 96 

3. Melyik állítás igaz a   20152016+2016   művelet eredményére? 
 

A) Páros B) 4-gyel osztható C) 5-tel osztható D) 1-re végződik 

4. Egy számról annyit tudunk, hogy 2-vel osztva 1-et, 3-mal osztva pedig 2-t ad maradékul. 

Mennyi lesz a maradék, ha ezt a számot 6-tal osztjuk? 

 

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

5. Egy amerikai városkát 10 nyílegyenes sugárút szel át. Legfeljebb hány útkereszteződés van a 

településen? 

 

A) 25 B) 35 C) 45 D) 55 

6. Egy fogyókúrázó barátunk egy tízemeletes ház liftjében áll rá a szobamérlegre. Mikor engedjük 

meg neki, hogy lepillantson a mérleg kijelzőjére, ha azt akarjuk, hogy örvendezzen? 

A) Amikor a lift az első emeletről indul. B) Amikor a lift az ötödiken áll. 

C) Amikor a lift áthalad a nyolcadikon. D) Amikor a lift a tizedikről indul.  

MAΦIN verseny / 5. forduló 



7. Fektessünk le egy sima asztallapra 7 egyforma pénzérmét egymás mellé egy vonalban úgy, hogy 

érintkezzenek! Toljunk el 2 pénzérmét a sor végéről, és lökjük neki középpontosan a megmaradt 

sornak! (Figyeljünk arra, hogy miközben a 2 pénzdarab nekiütődik a sornak, csúszás közben is 

érintkezzenek egymással! Pl. középső és mutatóujjunkat rájuk téve lökjük el azokat.) 

Próbáljuk meg a 2 pénzdarabot kisebb-nagyobb erővel nekilökni a többinek!   Mit tapasztalunk? 

A) Mind az 5 pénzdarab odébblökődik. 

B) A sor másik végéről 2 pénzérme lökődik ki. 

C) A sor másik végéről 1 pénzérme lökődik ki nagy sebességgel. 

D) A 2 pénzérme visszapattan a sorról. 

8. a) Ki volt az a színésznő, aki szépségével és kisugárzásával nyerte meg a nézőközönséget a 

filmvásznon, de mint feltaláló is híres lett? (Az általa feltalált technológiát napjainkban a 

mobiltelefon-rendszereknél, illetve bluetooth-kapcsolatoknál alkalmazzák.) 

b) Milyen napot vezettek be a tiszteletére? 

Hedy Lamarr,     születésnapja (november 9.) a feltalálók napja Európában 

 

 

 


