
A döntő feladatai 5-6. osztály - Megoldások 

1. Melyik az a legkisebb 36-tal osztható pozitív egész szám, melyben csak páros  
számjegyek vannak? 

Megoldás: 

 Felírva a 36 többszöröseit / 36,72,108,144,180,216,252,288, / kiválasztjuk a feltételnek 

megfelelő  első számot, ami a 288. 

5 pont 
 

2. Három testvér közül a legidősebb 14 évvel idősebb a legfiatalabbnál, a középső testvér 
pedig  4 évvel fiatalabb a legidősebbnél. Mindhármuk életkora prímszám. Hány évesek? 
( Prímszám:  csak eggyel és önmagával osztható! ) 

Megoldás: 

  Felírom a prímszámokat és keresek 3 olyan számot, amikre igazak a feltételek.  

2,3,5,7,11,13,17,23,29…. Ilyen a 3 a 13 és a 17. Tehát a legfiatalabb testvér 3 éves, a 

középső 13 éves és a legidősebb 17 éves. 

5 pont 

3. Melyik az a 2 szám amelyek összege 35, hányadosuk pedig 1 
3

1
? 

Megoldás:  
 
 

1. szám 1. szám x 4/3 1.szám+2.szám 

1 1,3 2,3 

2 2,7 4,7 

3 4,0 7,0 

4 5,3 9,3 

5 6,7 11,7 

6 8,0 14,0 

7 9,3 16,3 

8 10,7 18,7 

9 12,0 21,0 

10 13,3 23,3 

11 14,7 25,7 

12 16,0 28,0 

13 17,3 30,3 

14 18,7 32,7 

15 20,0 35,0 

5 pont 



4. Gergő, Ági és Zoli a Diákolimpia megyei  versenyében első, második, illetve harmadik 
helyet szerzett. 
 Kérdés: Melyikük lett az első, melyikük a második és melyikük a harmadik, ha a verseny 
után a következőket mondták közös barátjuknak, Péternek? 
  Gergő nem lett első. 
  Ági nem lett második. 
  Zoli második helyet szerzett. 
Ezután elnevették magukat és elárulták, hogy az elhangzottakból csal az egyik állítás 
igaz, a másik kettő hamis. 

Megoldás: 
Zoli  első helyet  szerzett,  Ági másodikat,  Gergő  harmadikat. 

A három állítás közül csak egyik igaz. Tegyük fel, hogy az első állítás az igaz.  Gergő tehát 

második vagy harmadik lehet.  A második állítás hamis , ezért Ági a második. Ebből 

következik, hogy Gergő a harmadik. A harmadik állítás is hamis, és mivel Gergő a 

harmadik, így  Zoli már csak az első lehet. 

Ha a másik két állítás közül lenne igaz valamelyik, ellentmondásba ütköznénk. 

5 pont 

 

Maximális pontszám: 20 pont 


