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Név:……………………… Az iskolád neve:………………………………………. 

1. feladat: Járda (25 pont) 
Egy N egység méretű járdát 1 és 2 méretű lapokkal szeretnénk kikövezni. 

Példa: N=4 egység hosszú járda kikövezési lehetőségei: 
      
        
     

A. Add meg, hányféleképpen lehet kikövezni az N=1, N=2, N=3 hosszú járdákat! 
B. Rajzold le az összes lehetséges kikövezést N=3 esetén! 
C. Add meg, hányféleképpen lehet kikövezni az N=5 egység hosszú járdát! 
D. Add meg, hányféleképpen lehet kikövezni az N=6 egység hosszú járdát! 
E. Add meg, hányféleképpen lehet kikövezni az N=10 méretű járdát! 

2. feladat: Kannák (30 pont) 
Egy gazdának két kannája van, az egyik 4, a másik 9 literes. Adott mennyiségű vizet 

szeretne kimérni. A mérés során a következő műveleteket tudja végezni: 
A. A 9-literes kanna teletöltése 
B. A 4-literes kanna teletöltése 
C. A 9-literes kanna kiürítése 
D. A 4-literes kanna kiürítése 
E. Áttöltés a 9-literesből a 4-literesbe (amíg tele nem lesz, ill. van benne) 
F. Áttöltés a 4-literesből a 9-literesbe (amíg tele nem lesz, ill. van benne) 

Adj olyan legrövidebb műveletsort, amelynek végén valamelyik kannában 
A. 1 liter, 
B. 3 liter, 
C. 6 liter 
D. 5 liter 
E. 8 liter 

víz keletkezik. 
Pl. 5 liter kimérése az AE műveletsorral lehetséges. 
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3. feladat: Kocka (10 pont) 

A szabályos dobókockán a szemközti lapokon lévő pontok összege 7. Egy szabályos 
dobókocka egy négyzetrácsos lap egyik négyzetén áll. Elkezdjük a kockát görgetni, mindig 
egy élén átfordítva, a nyíllal jelölt útvonalon. Hány pont lesz a kocka felső lapján, amikor a 
csillaggal jelölt mezőn áll? 

 
 

4. feladat: Sötétben egy lámpával (15 pont) 

Besötétedett és csak egy lámpa van a túrázóknál. Egy függőhídhoz érkeztek, amin egyszerre 
max. két ember mehet át. Négyen vannak és rendre 1, 2, 5 ill. 10 percre van szükségük, hogy 
átmenjenek a hídon. Milyen sorrendben menjenek át, ha a lehető leggyorsabban szeretnék 
lekűzdeni az akadályt, és minden átkeléshez lámpára van szükségük? Indokold is válaszod! 
 
5. feladat: Hozd ki a 100-at (20 pont) 
Rendelkezésedre áll 0-9 minden számjegyből egy példány, valamint tetszőleges számú '+' jel. 
A '+' jelek, valamint az összes számjegy egyszeri felhasználásával alkoss egy kifejezést, 
aminek az eredménye éppen 100! 


