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1. Milyen messze van tőlünk az elásott kincs, ha a térkép szerint onnan, ahol most állunk 10 métert kell 
északra mennünk, utána keletre 15 métert, majd újra északra 10 métert, hogy megtaláljuk?
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2. Töltsd ki a négyzetet 1-től 9-ig számokkal az ábrát úgy, hogy a sorokban levő számok összege és az 
oszlopokban levő számok összege annyi legyen, amennyi a feltüntetett a sorok illetve oszlopok végén. 
Minden szám pontosan egyszer szerepelhet! 6 p
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3. Egy 3*3-as négyzetben 9 db szám van, csakis +1 és -1 valamelyike. Minden sor végére és minden sor 
aljára odaírjuk a számok szorzatát. Ezután ha összeadjuk ezt a hat számot melyik eredmény nem jöhet 
ki: - 2 ,  2 ,  4 ,  6 ?
...................................................................................................................................................... 3 p
4. Gondoltam egy számot. Elvettem belőle 20-at, a különbséget elosztottam 4-gyel, a hányadoshoz 
hozzáadtam 30-at, az összeget megszoroztam 2-vel, és így 100-at kaptam. Melyik számra gondoltam? 
............................................................................................................................................................
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5. Gondoltam egy számot,  levontam belőle  10-et,  a  különbséget  elosztottam 10-zel.  Az  eredményt 
csökkentettem  8-cal,  majd  a  kapott  szám  tizedéhez  hozzáadtam  1-et,  és  végül  az  utolsó  számot 
megszoroztam 5-tel. Eredményül 100-at kaptam. Melyik ez a szám?
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6. Egy kidőlt, korhadt fán hatlábú cincérek és nyolclábú pókok tanyáznak, öttel több pók, mint cincér. 
Orsi összesen 82 lábat számolt meg. Hány cincér és hány pók van a korhadt fán?
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7. Három munkás vezetékneve Kőműves, Kovács és Lakatos. Foglalkozásukat tekintve: Kőműves nem kőműves, 
Kovács nem kovács, Lakatos pedig nem lakatos és nem is kovács. Mégis közülük az egyik kovács, a másik lakatos, a 
harmadik kőműves. Melyik munkásnak mi a foglalkozása?
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8. Kati, Éva és Juli egy-egy sportágban versenyeznek. Ezek tenisz, röplabda és úszás.

a)       Éva sétálni megy röplabdázó barátnőjével.
b)      A röplabdázó lány és Juli megnéztek egy izgalmas filmet.
c)       Éva egy évvel idősebb a teniszező lánynál.
Mit sportol Kati, mit sportol Éva és mit sportol Juli?
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