
1. feladat. A bolygóközi kapcsolatok építése érdekében a Föld küldött egy űrhajót néhány
asztronautával a Qwoighuxlu nevű bolygóra. Pár nappal később ez az űrhajó visszatért a
Földre ugyanannyi űrhajóssal1 viszont most már Q,voighuxlu bolygóról származó asztronauták
is Yoltak közöttük. I\.Iiután az űrhajó landolt a Földön, melyik bolygón vannak többen a másik
bolygóról származóak, a Földön vagy a Qwoighuxlun?

2. feladat. Öt gyerek versenyt futott egymással. Hányféleképpen alakulhatott az első két
helyen a sorrend? (Kincs holtverseny.)

3. feladat. Ha a négyzet területe 36 egység. akkor hány egység a szürkére
festett terület?
(Az oldalakon felezőpontokat vettünk fel.)

4. feladat. \folyik a legkisebb természetes szám, amiben a számjegyek szorzata 1024?
És a legkisebb olyan. amiben a szorzat 1296?

5. feladat. Egy év november{>hen h{,tfőből, csütörtökből és szombatból is pontosan négy volt.
Hányadikára esett a hónap utolsó vasárnapja?

6. feladat. Gepetto mester Pinokkió után újabb három bábut készített. l","eveik: Igazzió.

Hazuggió és Váltakkió. Külsejük alapján már mesterük se tudja megkülönböztetni őket, de
a következőt azért tudja róluk: Igazzió mindig igazat mond, Hazuggió mindig hazudik, míg
Váltakkió kedve szerint olykor igazat mond, máskor meg hazudik. A három bábu egy padon
ülve a következőket mondta mesterének:
- Mellettem Jgazzió ül - jelentette ki a bal oldalon ülő bábu.
- Nevem Váltakkió - állította a középen ülő.
- Középen Hazuggió ül - mondta a jobb oldali.
Milyen sorrendben ül a padon a három bábu?

7. feladat. Két játékos a következő játékot játssza: a kezdő mond egy egész számot 1 és 3 közt.
Ezután a játékosok felváltva mondhatnak (pozitív egész) számokat: a soron következő játékos
mindig 1-gyel, 2-vel vagy 3-mal nagyobb számot mondhat, mint amit az előző mondott. Az
veszít, aki először nagyobbat mond 20-nál. Győzzétek le a szakkörvezetőket ebben a játékban.
Ti dönthetitek el. hogy szeretnétek-e kezdeni!

8. feladat*. Egy ötjegyű számot, amely csupa különböző számjegyből áll, megszoroztunk
néggyel. Így egy olyan ötjegyű számot kaptunk, amelyet ugyanazok a számjegyek alkotnak, de
most épp fordított sorrendben. Mi lehet ez a szám?
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