ORSZÁGOS LOGIKAVERSENY − DÖNTŐ
5-6. ÉVFOLYAM

NÉV:.......................................................................................

OSZTÁLY: ..............

ISKOLA NEVE:............................................................................................................................
FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE:...................................................................................................
Kérjük, hogy a feladatlapon dolgozz! Minden megoldásodat tömören indokold, a kérdésekre
válaszolj!

1.

Töltsd ki a táblázatot a LOGIKA szó betűivel úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban és a
vastagon keretezett téglalapokban is a betűk csak egyszer fordulhatnak elő!

2.

Négy tavaszi virágokcsokor díszlik egy virágüzlet kirakatában. Az egyik csokor 440 forintba kerül,
és két szál tulipánból, valamint négy szál nárciszból áll. A másik csokorba négy szál tulipánt és két
szál nárciszt kötöttek, ezt 460 forintért árulják. A maradék két csokor közül az egyikben öt szál
tulipán van, a másikban pedig öt szál nárcisz. Egy vásárló mind a négy virágcsokrot megvásárolta.
Mennyit fizetett összesen? Mennyibe kerül egy szál tulipán és egy szál nárcisz külön-külön?

3.

Az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 számkártyákból hatjegyű számot alkotunk úgy, hogy az első két számjegyből álló
kétjegyű szám osztható legyen 2-vel, az első három számjegyből álló háromjegyű szám osztható
legyen 3-mal, és így tovább, végül maga a hatjegyű szám osztható legyen 6-tal. Mi lehet ez a
hatjegyű szám?

4.

Az alábbi keresztnevek mindegyikéhez egy-egy titkos pecsét tartozik. A négy pecsét közül kettőt
papírra nyomtunk. Az ábrák ezeknek a lenyomatát, a másik két pecsétnek pedig az eredetijét
tartalmazzák. Karikázd be a két lenyomatot!
A bélyegzők minden ábrája ugyanazt a betűt jelenti. Állapítsd meg, hogy melyik névhez melyik
ábrasor tartozik! Kösd össze az összetartozókat! Írd minden ábra után a hozzá tartozó betűt!

5.

Julcsi és Matyi szívesen malmoznak. A tavaszi szünet utolsó napján 13 alkalommal kerültek fel a
bábuk a játékmezőre. Amelyik gyermek megnyerte a játszmát, 5 gombot vehetett ki édesanya
gombos dobozából, a vesztesnek viszont 3 gombot vissza kellett tennie. A játék elején mindegyik
gyerek ugyanannyi gombot kap, amelyet a végén vissza kell rakniuk a gombos dobozba. (A malom
játékban nincs döntetlen.) Hányszor győzött Julcsi, ha ezen a délutánon végül 17 gombja maradt?
Hány gombja maradt Matyinak?

