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2.forduló 

Beküldési határidő 2022. február 04. 

A feladatlapok letölthetőek iskolánk honlapjáról 

További információ, online beadás: bereczki.karoly@szentbazil.hu 

Iskola neve:  

Iskola címe:  

Felkészítő tanár neve:  

Felkészítő tanár e-mail címe:  

Csapat neve:  

Csapattagok neve:  

1.   

2.  

3.  

4.   

5.  
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A kicsi csapatot egy izgalmas utazásra invitáljuk ebben a fordulóban. 

Csapatotok túrázni ment a közeli erdőbe. Barangolásotok során azonban eltévedtetek, és 

egy igazán érdekes helyre kerültetek. Képzeljétek! Ebben a világban mindennek szám formája 

van. A fáknak, növényeknek, állatoknak, még a felhőknek is. Meglepődve tapasztaltátok, hogy 

a visszafelé vezető utat egy végeláthatatlan, hatalmas kőkerítés zárja le. Összedugva fejeteket 

úgy döntöttetek, hogy a közelben látható faluban segítséget kértek. Be is kopogtattok a 

legközelebbi házba, melynek 8-as alakja volt. Egy kicsit görnyedt, 8-asra hasonlító, kedves öreg 

néni nyitott ajtót. 

- Miben segíthetek kedveskéim? -kérdezte 

- Meg tetszene mondani hol vagyunk és hogyan tudunk haza jutni? 

- Ennek a helynek a neve: Számok Világa. Itt csak számok laknak. A ti világotok 

megtalálásához pedig csak követnetek kell azt az utat, mely mellett a végtelen jele 

látható folyamatosan. 

- Köszönjük, ez igazán egyszerűnek tűnik. – mondtátok 

- Ne siessetek olyan nagyon, mert el kell még mondanom, hogy a világomat nagyon 

erősen őrizik a számhatárőrök. A világaink közötti határ átlépéséhez meg kell 

oldanotok 25 db fejtörőt. De ha sikeresen teljesítitek mindet, hazajuthattok. 

Illedelmesen megköszöntétek az információkat és elindultatok a „végtelenbe vezető” úton. 

 Egy rövidke séta után el is éritek a határt, ahol valóban a határőrök fogadnak titeket. 

A séta közben a szemetek már hozzászokott a sok számhoz, de még így is furcsának vélitek a 

határőrök számokra hasonlító alakját. A legnagyobb szám (valószínűleg ő a rangidős) meg is 

szólít titeket. 

- Jó napot ifjoncok! Miben segíthetünk? 

- Jó napot kívánunk! Szeretnénk átkelni a határon, hogy visszajuthassunk a világunkba! 

– feleltétek 

- Törvényeink alapján csak azok az egyének léphetik át a határt, akik az alábbi 25 

fejtörőre helyesen válaszolnak! – felelte a határőr és odaadja nektek a határátlépéshez 

megoldandó feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

Jó fejtörést! Kívánjuk, hogy sikeresen hazajussatok! 
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1. A Számok Világában a négy általunk ismert alapműveleten 

kívül van még kettő: a „©” és a „∆”. A „©”-t a következő 

módon kell kiszámolni: összeszorozzuk a két számot és a 

nagyobbat kivonjuk a szorzatból, a „∆” esetében pedig a két 

szám szorzatából az elsőt vonjuk le. (Ha a két szám ugyanaz, 

akkor is levonjuk ezt a számot.)  

Mennyi a következő kifejezés értéke a Számok Világában? Jelöljétek a helyes Választ! 

(3©9–4©4)∆(5©3+2©8) = 

A) 12   B) 18   C) 90   D) 102 

 

2. Melyik palástból nem lehet kockát hajtogatni? Jelöljétek a helyes választ! 

 

 

 

 

 

 

 

A) A  B) B  C) C  D) D E) mindegyikből lehet  

 

3. Édes Anna mikulásra nagyon sok édességet kapott, 

melyekből előszeretettel falatozott. Mikor eljött hozzá 

4 barátja, már csak 12 db édessége maradt: 3 db 

mikulás figura, 4 db szaloncukor és 5 db túró rudi. A 4 

vendégségbe érkezett barátját megkínálta 1-1 db 

édességgel.  

A következő állítások közül melyik az, amelyik biztosan igaz a látogatás után megmaradt 

édességekre? Jelöljétek a helyes választ! 

 A,  Egyik sem szaloncukor. 

 B,  Nincs már közöttük mikulás figura. 

  C,  Van még közöttük túró rudi. 

 D,  Mindegyik fajta édességből maradt legalább 1 db. 
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4. Mekkora az a szög, amelyik felének a háromszorosa éppen egy 

derékszöggel kisebb a teljesszög kétszeresénél?  

 

A) 160°-os  B) 240°-os  C) 360°-os  D) 420°-os 

 

5. Egy táblás csokoládénak először szétosztottuk az 1/3-át, majd 

az 1/4-ét és végül az 1/6-át. 

Hány „kockából” állt eredetileg a csokoládé, ha 9 „kocka” maradt? 

A) 48   B) 36   C) 32   D) 24 

 

6. Hány olyan 100-nál kisebb pozitív egész szám van, mely nem osztható sem 3-mal, sem 7-tel? 

 

A) 52   B) 53   C) 56   D) 57 

 

7. Négy lány röplabdázott, és egyikük véletlenül átütötte a labdát a 

szomszéd udvarba. Amikor kijött a morcos tulajdonos, egyikük sem 

szívesen vallotta volna be, hogy ő volt a hibás, ezért végül a 

kérdésére hárman füllentettek, és csak egyikőjük mondott igazat. 

A következők hangzottak el: 

  Anna: Évi ütötte át a labdát. 

 Évi: Én úgy láttam, hogy Evelin volt. 

 Evelin: Biztos, hogy nem én voltam. 

 Lili: Én sem tehetek róla. 

Ki ütötte át a labdát? 

A) Anna   B) Évi   C) Evelin   D) Lili 

 

8. Egy téglatest egyik élének hosszát kétszeresére, másik élének hosszát 25 

%-ára, harmadik élének hosszát pedig 5/4 részére változtattuk. 

Hogyan változott ezáltal az eredeti téglatest térfogata? 

A) csökkent   B) nőtt    C) változatlan maradt   D) ennyi adatból ezt nem lehet meghatározni 
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9. Mi a formája a "STOP" feliratú közlekedési táblának? 

 

A) ötszög  B) hatszög C) hétszög  D) nyolcszög  E) tízszög 

 

10. Egy LED lámpa élettartama 15000 óra. Körülbelül hány év az 

élettartama? Jelöljétek a helyes választ! 

 

A) 2,1  B) 1,7  C) 2,4  D) 1,5  

 

11. Anna levest főz. Elővesz két edényt, az egyikbe kétszer annyi leves 

fér, mint a másikba. A kisebbik edény 3/4-ét tölti ki a kész leves, 

amit Anna inkább áttöltött a másikba. Hányadrészéig töltötte 

meg a leves a nagyobb edényt? Jelöljétek a helyes választ! 

 

A) 3/4         B) 3/5       C) 1/3 D) 3/8 

 

12. Peti vasárnap reggel 6 órakor született. Melyik napon 

engedték haza a kórházból, ha születésétől számítva 80 órát töltött 

ott? Jelöljétek a helyes választ! 

 

A) hétfő    B) kedd      C) szerda     D) csütörtök        E) péntek 

 

13. Melyek az igaz állítások az alábbi kérdések közül? Jelöljétek a helyes választ! 

I. Minden négyszög téglalap. 

II. Minden négyzet téglalap. 

III. Minden sokszög síkidom. 

IV. Minden téglalap négyszög. 

V. Minden téglalap négyzet. 

VI. Minden síkidom sokszög. 

A) I., II., III. B) III., IV., V. C) II., III., IV. D) IV., V., VI. 
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14. Melyik pohárban van a legtöbb víz? Jelöljétek a helyes választ! 

 

 

A) A B) B C) C D) D E) mindegyikben egyforma mennyiségű víz van 

 

15. Van egy 25 literes edényünk. 18 liter víz van benne. Ha még tíz litert 

hozzáöntünk, mennyi víz lesz az edényben? Jelöljétek a helyes 

választ! 

 

A) 18 l    B) 25 l     C) 28 l          D) 43 l 

 

16. Milyen szám kerül a kérdőjelek helyére? 

Jelöljétek a helyes választ! 

 

A) 68 

B) 82  

C) 86 

D) 96 

 

 

17. Melyik négy számjegyet hagyjuk ki a megadott 10 számjegyből, hogy a 

lehető legnagyobb szám maradjon meg? (A megmaradt számjegyek 

sorrendje nem változtatható!) Jelöljétek a helyes választ! 

 

6278193450 

 

A) 1; 2; 3; 4 B) 1; 2; 6; 7; C) 0; 1; 2; 3 D) 3; 4; 5; 6 
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18. Keressétek meg, hogy mi található a következő földrajzi 

koordinátákkal megadott ponton! 

 

 

 

szélesség: 47.815175912135814 

hosszúság: 21.49337970743602 

 

válasz: _______________________________________________________________ 

 

19. Az alábbiak közül melyik váltóbillentyű? Jelöljétek a helyes 

választ! 

A) Caps Lock  

B) Tab  

C) Alt  

D) CTRL 

 

20. A Sajátgépben két azonos meghajtón lévő mappa között egy 

fájlt áthúzunk egyikből a másikba. Melyik gombot kell 

közben nyomva tartani, hogy a fájlt másoljuk, és ne 

áthelyezzük? Jelöljétek a helyes választ! 

 

A) Ctrl         B) Shift  C) Alt   D) Egyiket sem, mert azonos meghajtón van a két mappa. 

 

21. Mire jó az alábbi két darab billentyűkombináció? 

Írjátok le a helyes választ! 

 

ALT + TAB: 

 

CTRL + ALT + DEL: 
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22. Írjátok le, hogy milyen típusúak lehetnek az alábbi fájlok:

  

avi: 

txt: 

jpg: 

exe: 

 

23. Mi a szoftver fogalma?   

Írjátok le a helyes választ! 

 

 

 

24. Váltsátok át az alábbi számot!  

 

1011101012 =           10 

 

 

25. Írjátok le az angol neveiket!  

merev lemez: 

CD: 

BD: 

tollmeghajtó: 

 

Minden feladat helyes megoldása 2 pontot ér, így összesen ebben a fordulóban 50 pontot lehet 

szerezni. 

Jó munkát kívánunk! 


