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1. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Válaszd ki azokat a mennyiségeket, fogalmakat, tulajdonságokat, melyek a nyomtatással kapcsolatba 

hozhatók! 

5400 rpm, 1200 dpi, 3,5 GHz, USB, 30 oldal/perc, TFT, 1TB, RGB, 4 magos 

c) 

Mit rajzol az alábbi Logo eljárás? 

tanuld rajz 

ismétlés 3 [előre 30 jobbra 120] ismétlés 6 [előre 30 jobbra 60] 

ismétlés 3 [előre 30 balra 120] ismétlés 6 [előre 30 balra 60] 

vége 

d) 

Fanni születésekor édesanyja 24 éves volt, éppen 3 évvel fiatalabb Fanni édesapjánál. Fanni most 8 
éves. Hány éves most Fanni édesapja? 



2. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Sorold fel azokat az adatokat, melyeket az operációs rendszer tárol a számítógép merevlemezére 

másolt fájlokról! Mit tehetsz abban az esetben, ha nem találod az általad keresett állományt? 

c) 

Mit rajzolnak az alábbi Logo eljárások? 

tanuld rajz 

ismétlés 2 [előre 100 balra 120 előre 100 balra 120 előre 100 balra 30 

előre 100 balra 30] 

vége 

d) 

Az 3, 4, 5, 6, 9 számjegyek egyszeri felhasználásával ötjegyű számokat képezünk. Hány darab kilenccel 
osztható számot tudunk képezni belőlük? Melyik a legkisebb, és melyik a legnagyobb ilyen szám? 



3. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Milyen alkalmazásokat, vagy segédprogramokat használnál a következő problémák megoldásához? 

 Osztályfőnöködnek szeretnél hivatalos levelet írni. 

 Édesapád cégét szeretnéd reklámozni 

 Kimutatást kell készítened az osztálypénz befizetéséről 

 A globális felmelegedés káros hatásait kell bemutatnod 

 El akarsz küldeni egy olyan térképet, melynek alapján a vendégetek eltalál hozzátok. 

c) 

Mit rajzolnak az alábbi Logo eljárások? 

tanuld rajz 

ismétlés 3 [jobbra 90 előre 100 balra 90 előre 100 balra 60 előre 100] 

vége 

d) 

Ha a pénzünk mennyisége rögzített, azzal nem tudunk tetszőleges összeget kifizetni. Add meg az 
alábbi pénzjegyek halmazára, hogy melyik az a legkisebb összeg, aminek a kifizetését a pénzünkből 
nem tudnánk megoldani! 

1,1,2,5,10,15,40,50,60 



4. tétel 

a) 

 

b) 

Pendrive-od lassan megtelik, de ragaszkodsz mindenhez, ami rajta van. Mit tehetsz, hogy ha 
szeretnél további fájlokat tárolni rajta? 

c) 

Jancsi és Juliska a következő kétszemélyes játékot játsszák. Leraknak egymás mellé páros számú 
kupacban gyöngyöket. Felváltva lépnek, előbb mindig Jancsi, utána Juliska. A következő lépő 
elveheti a valamelyik szélső kupacban levő összes gyöngyöt. Maximum mennyi gyöngy lehet az 
alábbi esetben Jancsié? 

5 1 3 4 8 7 

d) 

Az alábbi sorozatban az 1. és a 2. tag rögzített, a 3.-tól kezdve a többit képlettel számoltuk ki az 
előzőekből, minden másodikat ugyanazzal a képlettel. Add meg a hiányzó számokat! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

2 3 5 6 8 10 11 12 14 16      



5. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Sorolj fel három olyan eszközt a környezetedben, melyeket program vezérel, vagy működése során 
használ! 

c) 

Mit rajzolnak az alábbi Logo eljárások? 

tanuld rajz 

ismétlés 4 [előre 100 balra 135 előre 100 balra 90 előre 100 jobbra 45] 

vége 

d) 

Egy tóban sokféle élőlény él, melyekről tudjuk, hogy melyik melyiket eszi meg: egy számpár első 
tagja az evő, a második tagja pedig az általa megevett élőlény sorszáma). Add meg az alábbi 
táplálkozási kapcsolatok alapján egy olyan sorrendjüket, amiben minden párból előbb kell 
szerepelnie annak, aki eszik, annál, amit megeszik. 

(9,5), (6,5), (10,6), (10,9), (3,2), (3,10), (8,3), (1,8), (7,8), (4,1), (1,10) 



6. tétel 

a) 

Egy vödörbe kavicsot helyezünk, és a vödör fülére kötelet erősítünk. Mit kell ahhoz 

tenni, hogy az ábrán jelölt helyzetben a kavics ne essen ki a vödörből? 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Neked kell írni a ballagási búcsúztatót az iskoládba. Mit tennél, ha szeretnéd a szövegtervezetet a 
barátaiddal is megosztani? 

c) 

 

Bíbor kezd, hány gyufát kell felemelnie, hogy megnyerje a játékot? 

d) 

Betegek érkeznek egy orvoshoz, akiket megvizsgálnak. A betegekhez két számot rendelünk, az első 
az érkezés perce, a második pedig, hogy hány percig tart a kezelésük. Add meg, hogy melyik beteg 
várakozott a legtöbbet! Add meg az egy időben várakozó legtöbb beteget! 

1 3 

2 4 

3 2 

3 5 

4 2 

6 3 

7 4 



7. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Levelet írtál a barátodnak, aki állítja, nem kapta meg. Mit tudsz tenni, hogy kiderítsd az igazságot? 

c) 

 

Kezdj egy új játékot, és nyomd le egymás után a D, C, B, B gombokat! 

Hol helyezkedik el ezt követően a 4-es szám? 

d) 

Az ABC háromszögben AB=6cm, AC=12cm, az AC oldallal szemközti szög pedig az AB oldallal 
szemközti szög háromszorosa. Mekkorák a háromszög belső szögei? 



8. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Sorolj fel öt bekezdés tulajdonságot! 

c) 

 

d) 

Egy 2 egység széles és 4 egység hosszú járdát kell kikövezni. A kövezésre 1x2 és 1x3 egység méretű 
lapokat lehet használni. Hányféleképpen lehet kikövezni a járdát? Rajzolj! 



9. tétel 

a) 

 

Sorolj fel a feladattal kapcsolatos fizikai fogalmat, törvényt! 

b) 

Sorold fel a táblázatkezelő alapfüggvényeit! 

c) 

 

d) 

Egy 2 egység széles és 4 egység hosszú járdát kell kikövezni. A kövezésre 1x2 és 1x3 egység méretű 
lapokat lehet használni. Hányféleképpen lehet kikövezni a járdát? Rajzolj! 

Egy sakktáblán a fekete és a fehér mezőket szabálytalanul helyezték el. Egy bábut úgy mozgathatunk, 
hogy egy lépésben a helyéről vízszintesen vagy függőlegesen tetszőleges számú fehér mezőt léphet 



át úgy, hogy az utolsó lépése is fehér mezőre, vagy a sakktáblán kívülre vezet (azaz nem is léphet át 
fekete mezőt)! 
Jelöld be a sakktáblán, hogy melyek azok a helyek, ahonnan a kijutáshoz szükséges minimális 
lépésszám a lehető legnagyobb! 

        

        

        

        

        

        

        

        



9. tétel 

a) 

 

b) 

Sorold fel azokat a számítógép alkatrészeket és szoftvereket melyek nélkül nem tudnál egy weboldalt 
megnyitni az interneten! 

c) 

 

d) 

Egy 3 szintes épület szintjeit fehér (F), piros (P) és zöld (Z) színnel festhetjük ki. Piros emeletet 
csak fehér emelet követhet, továbbá nem lehet egymás mellett két zöld emelet! Add meg 
hányféleképpen színezhető ki az épület! Egy lehetséges színezés: FZF 



10. tétel 

a) 

 

b) 

Sorolj fel három olyan háztartásban lévő eszközt, gépet, melyek internetre csatlakoztathatók! 
Mutasd be, mire lehet használni az internetkapcsolatot! 

c) 

 

d) 

Egy hónapon belüli időpontot négy egész számmal adunk meg: nap, óra, perc, másodperc. 
Határozd meg az alábbi két időpont különbségét ezekkel az egységekkel! A két időpont egy 
hónapon belül van! 

10 9 59 58 
27 12 56 59 



11. tétel 

a) 

 

Egy kerékpár első fogaskerekén 30 fog található, a hátsón 10. A kerekek kerülete 2 méter. Hányat kell 

tekerni, hogy a kerékpár megtegyen 100 métert? 

b) 

tanuld rajz 

ismétlés 4 [balra 60 előre 100 jobbra 120 előre 100 balra 30 előre 100] 

vége 

c) 

 

d) 

Egy rendezvényre 10 vendég érkezik. Ismerjük mindegyik érkezési és távozási időpontját. Határozd 
meg, hogy minimum hány széket kell beszerezni ahhoz, hogy a rendezvényen tartózkodókat mindig 
le tudjuk ültetni! A vendégeknek az érkezési időpontjukban már kell széket biztosítani, a távozási 
időpontjukban pedig már nem. 

(5;100) (10;20) (70;90) (10;15) (60;80) (50;70) (40;60) 

(25;75) (75;100) (30;50)  



12. tétel 

a) 

 

b) 

tanuld rajz 

ismétlés 4 [előre 100 balra 120 előre 100 balra 120 előre 100 jobbra 60 

előre 100 balra 90] 

vége 

c) 

 

d) 

Tekintsük a következő játékot Adott 10 szám egymás mellett. A játékos legfeljebb 4 lépést tehet. 
Egy lépésben a még a táblán lévő számsorból két egymás melletti számot levehet, a levett számok 
a pontszámához adódnak. A levett számok helye üresen marad, és a lépés során a szomszédos 
számok között nem lehet üres hely. A játékosnak az a célja, hogy a lehető legtöbb pontot szerezze. 
Add meg ezt a számot! 

1 4 6 8 5 3 7 2 6 4  



13. tétel 

a) 

 

b) 

Az alábbi Logo eljárások nyomtatott nagybetűket rajzolnak. Nem tudjuk, hogy a rajzolás kezdetén a 
teknőc milyen irányba néz, emiatt a betűk bármilyen irányban állhatnak. (Például az előre 30 jobbra 
90 előre 60 hatására L betűt kapunk, de ugyancsak L betűt rajzol az előre 60 hátra 60 jobbra 90 előre 
30 utasítássorozat is.) Add meg, hogy melyik utasítássorozat milyen betűt rajzol!  

A. előre 30 jobbra 90 előre 30 jobbra 90 előre 25 hátra 25 balra 90 előre 30 jobbra 90 előre 30 
B. előre 30 hátra 60 előre 30 jobbra 90 előre 30 balra 90 hátra 30 előre 60 
C. előre 60 hátra 60 jobbra 60 előre 30 balra 60 hátra 30 jobbra 60 előre 60 

c) 

 



d) 

Egy könyvtár polcán egy sorban 10 darab könyv van, de nem a kívánt sorrendben. A könyvtáros 
minden könyvre ráragasztott egy cetlit, amire ráírta, hogy a helyes sorrendben hányadik helyen kell 
majd lennie. A kívánt sorrend kialakítását párok cseréjével akarja megvalósítani. Add meg, hogy 
legkevesebb hány cserével lehet megadni a kívánt sorrendet! 

7 10 1 3 2 8 4 9 6 5 



14. tétel 

a) 

 

b) Mit rajzol az alábbi Logo eljárás? 

tanuld valami :h 

ism 6 [e :h j 60] 

ism 6 [e :h b 60] 

j 180 

ism 6 [e :h j 60] 

ism 6 [e :h b 60] 

vége 

c) 

 

d) 

Van hat csokid, és azokat ajándékcsomagokba kell betenned. 

Hányféle módon teheted ezt meg, ha egy csomagba legfeljebb 3 

csokit tehetsz? 



15. tétel 

a) 

 

b) Mit rajzol az alábbi Logo eljárás? 

tanuld valami :h 

ism 4 [ism 3 [ e 100 j 120] j 90] 

vége 

c) 

 

d) 

Adott két szám, a 378 és a 330. Alkalmazd rá a következő 

utasítást: 

Amíg a két szám nem egyenlő, addig a nagyobbikból kivonjuk a 

kisebbiket 

Mikor ér véget az eljárás? Mennyi ekkor a két szám értéke? 



16. tétel 

a) 

 

b) Mit rajzol az alábbi Logo eljárás? 

tanuld valami :h 

ism 4 [ism 3 [ e 100 j 120] j 90] 

vége 

c) 

 

d) 

Egy építőjátékban kétféle elem van, az egyik 15 mm magas, a 

másik 18 mm. A két elemből tornyot építünk, minden toronyban 

csak egyféle elem lehet. Hány kockát kell az egyik, illetve 

másik elemből használni, ha azonos méretű tornyokat szeretnénk 

kapni? 



17. tétel 

a) 

Két ember 100 méter távolságból közeledik egymás felé egyenletesen az egyik 1m/s, a másik 2m/s 

sebességgel. Az egyik kutyája ide-oda szaladgál a két ember között egyenletes 3m/s sebességgel. 

Mennyi utat tett meg a kutya, mire a két ember találkozik? 

b) Mit rajzol az alábbi Logo eljárás? 

eljárás miez :h 

tollszín! "piros 

tollvastagság! 10 

ism 5 [e :h j 90 e :h b 90] 

vége 

c) 

A következő táblázatban a bal felső sarokból akarunk eljutni a jobb alsó sarokig úgy, hogy csak jobbra, 

és lefelé léphetünk. Merre menjünk, ha a lehető legtöbb számot szeretnénk összegyűjteni? 

0 3 1 4 2 5 
       

2 3 4 3 2 5 
       

4 1 0 3 2 4 
       

3 1 0 2 3 1 
       

1 3 2 1 0 3 
       

2 1 2 0 2 1 
       

d) 

Egy rendőrlámpához autók érkeznek, és csak akkor mehetnek át, 

ha a lámpa zöldet jelez. A lámpa 30 időegységenként 10 

időegységig mutat zöldet, egy autó áthaladása 2 időegységet 

vesz igénybe. A következőkben autók érkezési idejét láthatod. 

Az első autó pont akkor ért oda, amikor a lámpa pirosra 

váltott. Mikor haladt át az utolsó autó? 

10, 48, 80, 120, 150, 190, 200, 210, 220, 230 



18. tétel 

a) 

Becsüld meg, mikor a legnagyobb a súlyod a következő esetekben: 

 Felvételi vizsga előtt a folyosón állva 

 Felvételi vizsgán a széken ülve 

 Felvételi vizsgáról hazafelé menet az egyenletes sebességgel mozgó villamosban 

 Liftben egyenletes sebességgel felfelé haladva 

 Liftben felfelé gyorsulva 

 Miközben beugrasz a vízbe 

 Vízben úszva 

b) Mit rajzol az alábbi Logo eljárás? 

eljárás miez :m :h 

tollszín! "zöld tollvastagság! 2 

ism :m [j 90 e :h b 90 e :h b 90 e :h j 90] 

j 180 

e :h*:m 

vége 

c) 

 

d) 

Dobozokat rakunk egymás mellé. Minden dobozt a tömegével 

jellemzünk. A dobozokból tornyokat akarunk építeni a következő 

szabályok betartásával: 

 Egy dobozt nem tehetünk nála kisebb tömegű dobozra. 

 Egy dobozt nem emelhetünk át a másikon 



A következő dobozok esetén határozd meg, minimálisan hány 

tornyot kell építenünk! 

10, 6, 4, 8, 4, 2, 5, 7, 3, 1 


