
Megoldókulcs a 3. forduló feladataihoz  5 – 6. osztály 

1. Neumann János .                         összesen 5 pont 

2. Mekkora szöget zár be az óra kis- és nagymutatója  

a) fél 10-kor; 

b) 18 óra 48 perckor? 

a) 90+15=105 1 pont 

b) A kismutató a „6” órához képest  30∙48/60=24-ot fordul. 2 pont 

     Két szomszédos perc közötti szög 6 fokos. 1 pont 

     A nagymutató a „9” órához képest  6∙3=18-ot fordul. 1 pont 

     A keresett szög 90–24+18=84. 2 pont 

összesen 7 pont 

3. Gergőnek 12. születésnapja alkalmából szülei számlát nyitottak. A számlára nyitáskor éppen annyi 

pénzt tettek, mint amennyi a számlához tartozó bankkártya négyjegyű PIN-kódja. A kódot 

azonban nem árulták el, csak annyit mondtak róla, hogy (balról jobbra olvasva) a második 

számjegytől kezdve minden számjegy eggyel nagyobb, mint az őt megelőző, továbbá a négy 

számjegy összege 18. Mennyi pénzzel gazdálkodhat Gergő ezen a számlán? 
 

1. jegy 2. jegy 3. jegy 4. jegy 
2 pont 

x x+1 x+2 x+3 

x + x+1 + x+2 + x+3 = 18 2 pont 

x=3 1 pont 

3456 Ft-tal gazdálkodhat Gergő 1 pont 

összesen 6 pont 
(csak az eredményért 2 pont) 

4. Panni néhány szem pogácsát hozott tízóraira. Barátnői a következőképpen emlékeznek: 

Annamária: „Panninak legalább két pogácsája maradt.” 

Bea: „Panninak kettőnél kevesebb pogácsája maradt.” 

Zsófi: „Panninak legalább egy pogácsája maradt.” 

A három barátnő közül azonban csak az egyik emlékezett jól. 

Hány pogácsája maradt Panninak? 

 

A és B állítása ellentmondás, ezért a kettő közül pontosan 

az egyik igaz. 
2 pont 

Ha A állítása igaz lenne, akkor Zs állítása is igaz, de csak 

egy igaz állítás van, ezért ez nem lehet. 
1 pont 

Tehát B állítása igaz, így 1 vagy 0 pogácsa maradhat. 1 pont 

Mivel  Zs állítása is hamis, ezért  1 pont 

Panninak nem maradt pogácsája. 1 pont 

összesen 6 pont 

 

5. Az ábrán látható alakzatot egyforma négyzetekből 

kaptuk úgy, hogy minden négyzet középpontja a 

szomszédjának a csúcsán van. 

a) Egy négyzet kerületének hányszorosa az 

alakzat kerülete?  

b) Egy négyzet területének hányszorosa az 

alakzat területe? 

 

a) Az alakzat kerülete egy négyzet kerületének a háromszorosa. 3 pont 

b) Az alakzat területe egy négyzet területének a négyszerese. 3 pont 

összesen 6 pont 

Maximális pontszám összesen: 30 pont 


