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MATEMATIKAI-LOGIKAI FELADATOK
- Asbóth Informatika Verseny -

Van egy 25 literes edényünk. 18 liter víz van benne. Ha még tíz litert hozzáöntünk, mennyi 
víz lesz az edényben?

Egy csiga beleesett egy 10 méter mély kútba. Minden nap 2 métert mászott felfelé, éjjel 
1 métert visszacsúszott. Hány nap alatt jut ki a kútból?

Egy születésnapi összejövetelen mindenki mindenkivel koccint. 15 koccintás történt. 
Hányan vannak a bulin?

Hányféleképpen olvashatod le BALÁZS nevét, ha csak jobbra és lefelé léphetsz?

Péter híres madarász. Megkérdezték, hányféle és milyen madara van. Így válaszolt: kettő 
híján mind fürj, valamennyi galamb kettőt leszámítva, mind cinke kettőt kivéve. Hány és 
milyen madarai vannak Péternek?
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Kvíz! - A feladványban egy híres tudós nevét rejtettük el. Ki ő, és milyen találmány 
fűződik a nevéhez?
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1    -   Állóképek, szövegek kivitelére szolgáló kimeneti periféria.  
2    -   A világháló közismert neve. 
3    -   A Microso� O�ce hivatalos levelezőrendszere.
4    -   Kéretlen elektronikus levél.
5    -   A számítógép vírusok egy fajtája.
6    -   Beépített merevlemez.
7    -   Nyílt forráskódú operációs rendszer.
8    -   A fejléc elnevezése a Word programban.
9    -   Bekezdés széleinek a margótól való távolsága.
10  -   A Microso� operációs rendszere. (ablakok)
11   -   Szövegszerkesztő program.
12  -   Bekezdés sorainak távolsága. 

Megfejtés: 

Találmány:
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KFORNOIM

ANTÓYTOM

ABKREWMEA

KRENSEZN

ÓNSGAHÓRZ

GÉER

RIMOTON

ŰTILBELETNYZT

Számítógépes perifériák neveit kevertük össze. Nevezd meg ezeket! Jelezd, hogy bemeneti, 
vagy kimeneti perifériáról beszélünk!

Eszköz neve Típusa

Kösd össze az egyes tulajdonságokat a megfelelő memória típusokkal! Milyen angol kifejezés
rövidítését takarja az egyes típusok elnevezése?

RAM ROM

írható és olvasható

 típus

éppen futó programokat

találunk benne

tartalmának megőrzéséhez 

energiaellátást igényel

csak olvasható típus

külső energiabefektetés 

nélkül is megőrzi a tárolt adatokat

statikus és dinamikus változatai 

is ismertek

itt tárolódnak az adatok,

programok

az adatok betöltése a gyártás

során történik


