
1. A török szultán börtönében 100 cella van, minden cellában egy-egy rab csücsül. A szultán úgy dönt 

jókedvében, hogy néhány rabot szabadon bocsát. Alaphelyzetben minden cella zárva van, ugyanaz a kulcs 

nyitja mindegyiket, és a kulcsot csak egyetlen irányba lehet forgatni (egy fordítás -> kinyit, két fordítás -> újra 

bezár).A szultán elküld egy őrt, hogy fordítson egyet minden záron. Aztán elküld egy másikat, hogy fordítson 

minden másodikon. És így tovább, a 100. őr csak a 100. ajtó zárján fordít (A rabok nem vesznek semmit észre 

és nem szöknek meg ...).A 100 őr akciója után, amelyik cella ajtaja nyitva van, onnan a rab távozhat. Hány rab 

fog szabadulni, és honnan? 

2. Folytasd a sort: (A betűk lehetnek kezdőbetűk, szavak belsejében lévő betűk vmilyen szabály szerint…) 

a, B, H, F, V, K, . , . , .  

b, J, E, R, I, S, ...  

c, M, P, Ó, N, H, ...  

3. Hány évesek a gyerekek? Matek János és Szám Olga régi ismerősök, hosszú idő után összetalálkoznak az 

utcán. Részlet a beszélgetésükből:  

MJ: - Hány gyereked van?  

SzO: - Három.  

MJ: - Hány évesek?  

SzO: - Életkoruk szorzata 36.  

MJ: - Ebből még nem tudom megállapítani a korukat.  

SzO: - Életkoruk összege annyi, amennyi a szemközti házon lévő ablakok száma.  

MJ: - Még ebből sem tudom ...  

SzO: - A legidősebb vörös hajú és szemüveges.  

MJ: - Aha, most már tudom!  

4.  _          _  

   | |  |  |  |_   _  | 

   |_|  |  |  |_|  -  | 

  

Ez 0116=1 -ként néz ki, csupa egyenes pálcikából, amelyek közül egyet kell törés nélkül átrakni, hogy igaz 

maradjon az egyenlet. Hogyan lehetséges ez?  

5. Adott az alábbi "egyenlőség": 101-102=1 Ebből egyetlen szám áthelyezésével hogyan lehet tényleges 

egyenlőséget kapni?  

6. Egy hajó hosszának,az árboc magasságának, a kapitány kisfiának és a kapitány életkorának szorzata 303335. 

Hány éves a kapitány?  

7. Az öreg haldokló arab magához hívja két fiát, hogy eldöntsék, kié legyen az örökség. A következőt 

parancsolja nekik:  

- Rendezzetek teveversenyt. Mindketten induljatok el a tevéteken a legközelebbi oázishoz. Azé lesz az összes 

vagyonom, akinek a tevéje KÉSŐBB ér az oázisba.  

A két fiú el is indult, de egyiknek sem volt nagyon sietős a dolog, alig haladtak előre. Az egyik homokbuckánál 

meg is álltak, még a tevékről is leszálltak, és nem mozdultak tovább. Egyszer csak arra járt egy bölcs öreg 

ember, és kérdezte tőlük, hogy mit csinálnak itt a sivatagban. Elmondták gondjukat, hogy milyen furcsa 

feladatot kaptak az apjuktól. Az öreg mondott nekik valamit, mire azonnal felpattantak a tevékre, és vágtázva 

versenyeztek az oázisig.  

Vajon mit mondhatott az öreg bölcs?  

 

 


