
Permutációk: 

 

1) Egy sakkverseny döntőjébe 6 játékos került be. Hányféleképp alakulhat a játékosok sorrendje, ha a 

döntőben mindenki azonos esélyekkel indul? 

2) A Mekk Elek név betűiből hányféle (nem feltétlen értelmes) szót lehet képezni? 

3) Egy cirkuszi mutatványhoz az állatidomár 4 gepárdot és 5 leopárdot vezet a porondra libasorban. Az 

állatoknak hányféle különböző sorrendje lehetséges, ha az idomár a gepárdokat vezeti be először? És ha a 

cél az, hogy a gepárdok egymás mellett legyenek? 

4) Az 1, 2, 3, 4, 5 elemeknek hány olyan permutációja van, amelynek harmadik jegye 1-es?  Írjuk fel őket! 

5) Hány ötjegyű páratlan szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből? 

6) A 0, 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával hány olyan hatjegyű számot írhatunk fel, amelyben minden 

számjegy csak egyszer fordul elő? 

7) Tíz regény közül az egyik háromkötetes, a többi egykötetes. Hányféleképpen tehetjük fel a könyveket a 

könyvespolcra, ha a háromkötetes regény könyveinek egymás mellett kell lenniük? 

8) 10 házaspárt szeretnénk leültetni egy egyenes asztal mellé. Hányféle sorrend lehetséges, ha a házaspárok 

egymás mellett ülnek? 

9) A 0, 1, 2, 3, 4 számjegyekből hány ötjegyű szám készíthető, ha minden számjegyet csak egyszer használunk 

fel? Ezek között hány olyan szám van, amelyben a 0 a második helyen szerepel? 

10) 10 házaspárt szeretnénk leültetni egy egyenes asztal mellé. Hányféle sorrend lehetséges, ha azonos neműek 

nem ülhetnek egymás mellett? 

11) Hány olyan permutációja van az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemeknek, amelyben az első három helyet a 6, 7, 8 

elemek foglalják el valamilyen sorrendben, s az utolsó helyen az 5-ös áll? 

12) Egy dobozban 20 db különböző gépalkatrész van. Ezek között 5 selejtes. Hányféleképpen vehetjük ki 

egyenként mind a 20 darab alkatrészt úgy, hogy a selejteseket utoljára vesszük ki? 

13) A MATEMATIKA szónak hány permutációja van? 

14) Hány hatjegyű páros szám alkotható a 2, 2, 3, 5, 6, 6 számjegyekből? 

15) Hányféleképpen tölthetünk ki egy TOTÓ szelvényt - ha 13 mérkőzésre tippelünk - úgy, hogy 8 darab 1-es, 2 

darab x-es és 3 darab 2-es tipp legyen rajta? 

16) A KOMBINATORIKA szónak hány permutációja van? 

17) Hány nyolcjegyű szám készíthető a 0, 0, 0, 3, 3, 3, 4, 4 számjegyekből? 

18) Hányféle sorrendben húzhatunk ki egy dobozból 5 fehér és 4 fekete golyót, ha csak azokat a húzásokat 

tekintjük különbözőknek, amelyekben a színek más sorrendben következnek? 

19) Határozzuk meg az 1, 2, 2, 3, 3, 3 elemek permutációinak számát. Ezek között hány olyan van, amelyben az 

első helyen a 2 számjegy áll?  

20) Az 1-es és 2-es számjegyek felhasználásával hány olyan nyolcjegyű számot készíthetünk, amelyben az 

egyesek száma egyenlő a 2-esek számával? 



Variációk: 

 

21) Úszóversenyen 8 versenyző indul, az első három helyezést elérőket éremmel fogják díjazni. Ha mindenki 

egyformán esélyes, akkor hányféle módon lehetséges az első három érem kiosztása?  

22) Hány olyan négyjegyű szám van, mely különböző számjegyekből áll? 

23) A 2, 3, 4, 5, 6, 7 számjegyekből hányféle olyan 5-tel osztható 4-jegyű számot lehet képezni, amiben 

nincsenek azonos számjegyek? 

24) Az angol ABC betűiből hányféle olyan 4-jegyű kódot lehet képezni, amely Z-re végződik? 

25) Magyarországon hányféle 555-tel kezdődő mobil telefonszám létezhet, ha minden szám 7 számjegyből áll? 

26) Egy szabályos nyolcszög csúcsai hány háromszöget határoznak meg? 

27) Egy csomag magyar kártyából hányféleképp lehet kiosztani 6 lapot úgy, hogy pontosan 2 zöld és 3 piros 

legyen a kiosztott lapok között? 

28) Egy labdarúgó mérkőzés után 3 egyforma díjat osztanak ki a játékosok között. Hányféleképp lehetséges, 

hogy a díjak közül kettőt hazai játékos kap, ha a hazaiaknál 2, a vendégeknél 3 csere történt a meccs 

folyamán? 

29) Hány olyan ötjegyű szám van amelynek számjegyei különbözőek?  

30) Hány olyan négyjegyű különböző számjegyekből álló szám van, amelyben két páros és két páratlan 

számjegy szerepel? 

31)  Hány olyan hatjegyű különböző számjegyekből álló szám van, amelyben négy páratlan számjegy szerepel? 

32) Hány háromjegyű szám képezhető a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha minden szám csak különböző 

számjegyeket tartalmazhat? 

33) Egy 34 fős szervezet 5-tagú vezetőséget választ: 1 titkárt és 4 vezetőségi tagot. Hányféle kimenetele lehet a 

választásnak? (A titkárt a vezetőségi tagoktól megkülönböztetjük, da a 4 vezetőségi tag között nem teszünk 

különbséget.) 

34) Egy páncélszekrény 6 egymás mögötti tárcsa megfelelő beállításakor nyitható ki. A tárcsák 9 számjegyet 

tartalmaznak, amelyekből egyet kell beállítanunk. Ha valaki nem ismeri a megfelelő számkombinációt, 

mennyi időt vesz igénybe, amíg biztosan ki tudja nyitni a szekrényt, ha egy beállítás 5 másodpercig tart? 

35) Az 1, 2, 3, 4 számjegyek felhasználásával, ismétlődést is megengedve, hány kétjegyű, hány háromjegyű, 

hány hatjegyű számot állíthatunk elő? 

36) Hány ötjegyű szám írható fel a 0, 1, 2 számjegyek felhasználásával? 

37) Csupa páros számjegyből hány négyjegyű szám állítható elő? 

38) Egy kockával ötször dobunk egymás után. Hány különböző dobássorozatot kaphatunk? 

39) Rulettjátéknál egy játszmában a golyó 37 számozott hely valamelyikén áll meg. Hányféle eredménye lehet 

három játszmának, ha azok sorrendjét is figyelembe vesszük? 



Kombinációk: 

 

40) Hány féleképpen tölthető ki egy lottószelvény? 

41) Egyszerre három kockával dobunk. Hányféle olyan dobási eredményt kaphatunk, melynél ugyanaz a szám 

csak egyszer szerepel, ha a kockák között nem teszünk különbséget? 

42) Egy négytagú család telefonja kétszer szólalt meg egy estén. Számítsuk ki, hányféle változatban vehették fel 

a kagylót, ha ugyanaz a személy kétszer is felvehette, és a sorrendet nem vesszük figyelembe?  

43) Hányféleképpen helyezhetünk el 5 levelet 16 rekeszbe, ha a levelek között nem teszünk különbséget és egy 

rekeszbe több levelet is tehetünk? 

44) Katonaságnál az őrszolgálati egységből egyszerre 4 ember áll őrségben. Hány tagból áll az őrszolgálati 

egység, ha az őrségre 1365-féleképpen lehet 4 őrt kiválasztani? ( az érdektelen, hogy a 4 főből ki melyik 

sarkán áll a laktanyának) 

45) A 32 lapos magyar kártyából kiválasztunk 10 lapot. Hányféleképpen fordulhat elő ilyen kiosztásban, hogy a 

4 ász a 10 lap között legyen? 

46) A vakok részére készített írás a következőképpen készül. Kartonpapírra előrenyomott téglalaphálózat egyes 

téglalapjaiba lyukakat szúrnak. A lyukak száma 1-tol 6-ig terjedhet, mégpedig úgy, hogy minden 

téglalapban, egymás alatti 3-szor 2 hely megfelelő pontjainak kiszúrásával. Az így kapott jeleket a vakok 

ujjaikkal kitapintva „olvassák”. Hányféle jel készülhet így? 

47) Írjuk fel az 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemek összes negyedosztályú ismétlés nélküli kombinációját! 

48) Egy pályázatra 10 pályamunka érkezett, és 6 egyenlő díj van. Hányféleképpen lehet a díjakat kiadni, ha a 

díjak felezése, vagy megosztása tilos? 

49) 100 csavar közül, amelyek között 10 darab selejtes, kiválasztunk 5-öt. 

a.  Hányféleképpen lehetséges ez? 

b.  Hány olyan eset van, amelyben a kiválasztottak mind hibátlan csavarok? 

c.  Hány olyan választás létezik, amelyben 3 csavar jó és 2 selejtes? 

 

50) Egy gyerek 5 különböző fagylaltból választhat egy háromgombócos adagot. Hányféle lehetősége van a 

választásra? A tölcsérben a gombócok sorrendjére nem vagyunk tekintettel. 

 

51) Hányféleképpen helyezkedhet el a sakktáblán a világos és a sötét király? (A királyok által elfoglalt mezők 

sem élben, sem csúcsban nem érintkezhetnek egymással.) 

 

52) Egy nyolctagú család egy alkalommal 4 színházjegyet kap. Hányféleképpen oszthatók ki a jegyek a 

családtagok között? 

53) Egy dobozban 16 golyó van, közülük 10 fehér, 4 piros és két kék színű. A 16 golyót egymás után kihúzzuk a 

dobozból. Hányféle húzási sorrend adódik, ha az azonos színűeket nem különböztetjük meg egymástól? 



54) A BKV járatain az utasok által működtetett jegykezelő automata a jegyen lévő 9 számozott mezőből 

néhányat a jegykezelés alkalmával kilyukaszt. Hány különböző számkombináció állítható be a gépen, ha a 

kilyukasztott mezők száma 1 és 4 közé esik, a határokat is beleértve? 

55) Egy dobozból, amelyben 8 piros és bizonyos számú fehér, számozott golyó van, egymás után, visszatevés 

nélkül 1280-féleképpen húzható ki három golyó úgy, hogy két piros vagy két fehér golyó ne következzen 

egymás után. Hány fehér golyó van a dobozban? 

 

Vegyes feladatok: 

 

56) Tíz felvételi hely közül hármat (sorrendben első, második, harmadik) lehet megjelölni. Hányféleképp 

jelentkezhetünk, ha az első helyre az ELTE-t vagy a BME-t szeretnénk megjelölni? 

57) Hány 700-nál nagyobb háromjegyű számot képezhetünk az 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekből, ha minden számjegy 

egyszer szerepelhet? 

58) Hány négyjegyű páros számot képezhetünk az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekből, ha minden számjegy 

egyszer szerepelhet? 

59) Egy dobozban 10 fehér, 4 piros és 2 kék színű golyó van. A 16 golyót egymás után kihúzzuk a dobozból. 

Hányféle húzási sorrend adódik, ha az azonos színűeket nem különböztetjük meg egymástól? 

60) Egy rendezvényen 1000 db tombolát adnak el. A vásárlók között 3 db különböző nyereményt sorsolnak ki. 

Hányféleképp történhet ez? 

61) Hány rendszámtábla készíthető 26 betű és a 10 számjegy felhasználásával? 

62) Hány rendszámtábla készíthető 26 betű és a 10 számjegy felhasználásával, ha a rendszámban csak azonos 

betűk állhatnak? 

63) Hány rendszámtábla készíthető 26 betű és a 10 számjegy felhasználásával, ha minden betűt és számot csak 

egyszer használhatunk fel? 

64) A páros számjegyekből hányféle háromjegyű számot képezhetünk, ha minden számjegy csak egyszer 

szerepelhet? 

65) A páratlan számjegyekből hányféle 5000-nél kisebb négyjegyű számot képezhetünk, ha a számjegyek 

ismétlődhetnek? 

66) A 0,1,2,2,2,3,4,5 számjegyekből hányféle nyolcjegyű, 10-zel osztható különböző számot képezhetünk, ha 

minden számjegy csak egyszer szerepelhet? 

67) Egy nyolctagú család egy alkalommal 4 színházjegyet kap. Hányféleképpen oszthatók ki a jegyek a 

családtagok között? 

68) 7 fiú és 6 lány közül hányféleképp választhatunk ki 2 fiút és 3 lányt? 

69) 6 emberből hányféleképp választhatunk 1 vezetőt és 1 helyettest? 

70) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 alsó van közöttük? 



71) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 hetes és 4 ász van 

közöttük? 

72) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 10 lapot. Hányféleképp lehet, hogy legalább 3 alsó van közöttük? 

73) Hányféleképp lehet az 5-ös lottón 3-as találatot elérni? 

74) Hányféleképp lehet az 5-ös lottón legalább 4-es találatot elérni? 

75) 6 ember - 3 férfi és 3 nő - egymás mellett foglal helyet. Hányféleképpen ülhetnek le, ha a férfiak és a nők 

felváltva szeretnének ülni? 

76) Egy polcon 3 egyforma palack vörösbor, 2 egyforma palack fehérbor és egy üveg barackpálinka áll. 

Hányféleképpen lehet ezeket sorba rakni, ha az egyforma üvegeket nem különböztetjük meg? 

77) Egy dobozban 20 db különböző gépalkatrész van. Ezek között 5 selejtes. Hányféleképpen vehetjük ki 

egyenként mind a 20 darab alkatrészt úgy, hogy a selejteseket utoljára vesszük ki? 

78) Hány olyan hatjegyű szám van, amelyikben van valahol egymás mellett 2 azonos számjegy? 

79) 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből hány olyan négyjegyű szám képezhető, amelyben van páratlan számjegy? 

80) A magyar kártyából hányféleképp tudunk kiosztani 8 lapot úgy, hogy legyen közöttük ász vagy piros színű 

lap? 

81) Hány ötjegyű számot képezhetünk az 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekből, ha minden számjegy egyszer szerepelhet, 

és páros helyre páros, páratlan helyre páratlan számjegy kerülhet? 

82) Hányféleképpen helyezhető el egy sakktáblán 8 bástya úgy, hogy egyik se üsse a másikat? 

83) Hányféleképpen állítható sorba 3 fiú és 4 leány, ha a fiúk mindenképpen egymás mellett akarnak állni? 

84) Egy 4 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 4-féle festékünk van? (Egy 

házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet keverni.) 

85) Egy 3 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 4-féle festékünk van, és minden 

háznak különböző színűnek kell lenni?  (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet 

keverni.) 

86) Hány 4-jegyű szám készíthető a(z) 1,3,5,7,9 számjegyekből, ha minden számjegyet csak egyszer 

használhatunk fel? 

87) Egy 4 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, 

és mindenki csak egy könyvet kaphat? 

88) Egy 8 csapatos labdarúgótornán hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? 

89) Egy 6 csapatos labdarúgótornán hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? 

90) Egy 4 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 2-féle festékünk van, és minden 

háznak különböző színűnek kell lenni?  (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet 

keverni.) 

91) Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, egy zöld és három kék golyót? 



92) Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 2-féle festékünk van, és minden 

háznak különböző színűnek kell lenni?  (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet 

keverni.) 

93) Egy 4 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, 

és mindenki csak egy könyvet kaphat? 

94) Egy 4 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 3-féle festékünk van, és a 

szomszédos házak nem lehetnek egyforma színűek?  (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a 

festékeket nem lehet keverni.) 

95) Egy 3 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 3-féle festékünk van, és a 

szomszédos házak nem lehetnek egyforma színűek?  (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a 

festékeket nem lehet keverni.) 

96) Egy 3 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha a könyvek egyformák, és 

mindenki több könyvet is kaphat? 

97) Hány 3-jegyű szám készíthető a(z) 0,2,4,6,8 számjegyekből, ha minden számjegyet csak egyszer 

használhatunk fel? 

98) Egy 10 csapatos labdarúgótornán hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? 

99) Egy 9 csapatos labdarúgótornán hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? 

100) Egy 4 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, 

és mindenki csak egy könyvet kaphat? 

101) Hányféleképpen lehet sorba rakni egy sárga, egy kék és két zöld golyót? 

102) Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 2-féle festékünk van, és minden 

háznak különböző színűnek kell lenni?  (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet 

keverni.) 

103) Hány 5 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyszeri felhasználásával? 

104) Hány 3 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyszeri felhasználásával? 

105) Hány 3 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből, ha mindegyiket többször is felhasználhatom? 

106) Hány 4 jegyű szám készíthető a 0, 1, 2, 3, 4 számjegyek egyszeri felhasználásával? 

107) Hány 4 jegyű szám készíthető a 0, 1, 2, 3, 4 számjegyekből, ha mindegyiket többször is felhasználhatom? 

108) Egy 10 tagú társaságban mindenki mindenkivel kezet fog. Hány kézfogás történik? 

109) Egy 12 csapatos labdarúgótornán hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? 

110) Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 4-féle festékünk van? 

(Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet keverni.) 

111) Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 7-féle festékünk van, és minden 

háznak különböző színűnek kell lenni? (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a festékeket nem lehet 

keverni.) 



112) Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 4-féle festékünk van, és a 

szomszédos házak nem lehetnek egyforma színűek? (Egy házhoz csak egyféle festéket használunk, a 

festékeket nem lehet keverni.) 

113) Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, egy zöld, egy kék, egy piros és egy sárga golyót? 

114) Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, két zöld és három kék golyót? 

115) Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, 

és mindenki csak egy könyvet kaphat? 

116) Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha a könyvek egyformák, és 

mindenki csak egy könyvet kaphat? 

117) Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, 

és mindenki több könyvet is kaphat? 

118) Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha a könyvek egyformák, és 

mindenki több könyvet is kaphat? 

 

119) Hányféleképpen állítható sorba 3 fiú és négy leány,ha a fiúk mindenképpen egymás mellett akarnak állni?  

120) Hány hatjegyű szám képezhető a 0;0;2;2;3;6 számjegyekből?  

121) Hányféleképpen lehet 15 tányérra 3 szelet süteményt egyesével szétosztani? 

122) Egy csoportban 12 fiú és 9 lányhallgató van. Hányféleképpen lehet 6 fős csapatot összeállítani? 

123) Hány olyan ötjegyű szám van, amelynek egyik számjegye sem 5? 

124) A My Little-vonat 3 kocsival közlekedik, a várakozók 7 fős csoportja hányféleképpen tud felszállni a 

szerelvényre? 

125) 100 láda körtéből 80 első osztályú, 20 másodosztályú. Hányféleképpen vehetünk 10 ládás mintát oly 

módon, hogy a másodosztályú áru a 30 %-ot ne haladja meg? 

126) Hány nyolcjegyű szám képezhető a 0;0;0;3,3,7,7,8 számjegyekből? 

127) Egy üzem 6 férfi és 4 nő alkalmazottat kíván felvenni a betöltendő álláshelyekre. Hányféleképpen teheti ezt 

meg, ha 9 férfi és 8 nő jelentkezett az állásra? 

128) Hányféleképpen olvasható ki a PÉNZÜGY szó az alábbi formációból, ha a bal felső sarokból indulunk és csak 

jobbra vagy lefele haladhatunk? 

PÉNZ 

ÉNZÜ 

NZÜG 

ZÜGY 

 

129) 30 láda áruból 24 I.o. 6 II.o. Hányféleképpen vehetünk ki ezekből 6 ládát úgy, hogy legfeljebb 3 legyen 

benne a II. osztályúból? 



130) Egy dobókockát 6-szor feldobunk egymás után és a kapott számokat feljegyezzük. Az így kapott 

számhatosokban hány esetben van  

a) 2 db 5?  

b) legfeljebb 2 db 5?  

c) legalább 2 db 5?  

131) A következő számjegyek állnak rendelkezésünkre: 1,2,0,6,7,8. Négyjegyű számokat képezünk oly módon, 

hogy minden számjegyet csak egyszer használunk fel. Az így előállított számok között mennyi lesz 15-tel 

osztható? 

132) Egy pénzérmét 5-ször feldobunk. Hányféleképpen fordulhat elő, hogy 

a. 3 fej lesz? 

b. legfeljebb 4 fej lesz?  

133) Egy ló, egy tehén, egy cica, egy nyúl és egy kakas megkéri a révészt, hogy vigye át őket a túlsó partra. 

Hányféle sorrendben szállíthatja át őket a révész, ha egyszerre vagy egy nagytestű állatot, vagy 3 kicsi 

állatot tud átvinni? (Válasz: 6) 

134) Egy baráti társaság (3 fiú és 4 lány) „Amerikából jöttünk…” játékot szeretne játszani. A játék kezdetekor egy 

lányt és egy fiút kiválasztanak, akik kimennek a szobából. Hányféle kimenetele lehet a választásnak? (Válasz: 

12) 

135) Kovács Kata és négy barátja egymás mellé kaptak jegyet a moziba. Hányféle sorrendben ülhetnek egymás 

mellé, ha Kovács Kata középen ül? (Válasz: 24) 

136) Nagy Anna és Kis Bea három társukkal egymás melletti helyekre kaptak jegyet a moziban. Hányféle 

sorrendben ülhetnek, hogy a két barátnő egymás mellé kerüljön? (Válasz: 48) 

137) Hány ötjegyű szám készíthető az 1-es és a 2-es számjegyek felhasználásával? Az ötjegyű számban mind a 

kétféle számjegynek szerepelnie kell! (Válasz: 30) 

138) Hány olyan négyjegyű szám van, amelynek minden számjegye 7-nél nagyobb? (Válasz: 16) 

139) A 9-re végződő háromjegyű számok közül hány osztható 9-cel? (Válasz: 10) 

140) Egy szekrényben 10 fehér, 20 fekete és 30 zöld, egyforma méretű zokni van. Hány darabot kell 

véletlenszerűen kivenni ahhoz, hogy biztosan legyen 1 pár fehér, 2 pár fekete és 3 pár zöld zoknink? (Válasz: 

52) 

141) Flóra és 5 barátja egymás mellé kaptak jegyet egy kis moziba, ahol minden sorban 6 ülés van. 

Hányféleképpen foglalhatnak helyet, ha Ákos és Flóra egymás mellett, és a sor valamelyik szélén szeretne 

ülni? (Válasz: 96) 

142) Egy CD-re egy zenekarnak 6 számát vették fel. Ezek közül 4-ben énekel a szólóénekes, 2-ben nem. Hányféle 

sorrendben hallgathatom végig a hat számot úgy, hogy a 2 szólóénektől mentes zenekari szám egymás után 

hangozzon el valamilyen sorrendben? (Válasz: 240)   

143) Hány 5-tel osztható, ötjegyű, különböző számjegyekből álló szám képezhető a 0, 1, 3, 5, 7 számjegyek 

felhasználásával? (Válasz: 42) 



144) Egy ló, egy tehén, egy cica, egy nyúl és egy kakas megkéri a révészt, hogy vigye át őket a túlsó partra. 

Hányféle sorrendben szállíthatja át őket a révész, ha egyszerre vagy egy nagytestű állatot, vagy legfeljebb 2 

kicsi állatot tud átvinni, és négy fordulóval átszállítja az állatokat? (Válasz: 72) 

145) Hány átlója van egy konvex nyolcszögnek? (Válasz: 20) 

146) Egy dobozba piros, fehér és zöld játékkockát helyeztünk el. Egyet kiveszünk, és dobunk vele. Hányféle 

kimenetele lehet a kísérletnek? (Válasz: 18) 

147) Egy társaság minden tagjának egy játékban egy-egy olyan háromjegyű számra kellett gondolnia, amelynek 

minden számjegye 2-nél nagyobb és 5-nél kisebb. Amikor sorra megmondták a gondolt számot, kiderült, 

hogy nincs a mondott számok között azonos. Legfeljebb hány tagú volt a társaság? (Válasz: 8) 

148) Egy négyoldalú gúla minden oldallapját befestjük (az alaplapot nem.). A lapok között nincs kettő azonos 

színű. Hányféle különbözőképpen kifestett gúlát kaphatunk, ha a forgatással fedésbe hozható festett 

gúlákat azonosan lefestettnek tekintjük? (Válasz:6) 

149) Egy cukorkatartóban négyfajta cukorka van, mindegyik fajtából ugyanannyi, összesen 80 darab. Hány 

cukorkát kell véletlenszerűen kivenni ahhoz, hogy valamelyik fajtából biztosan legyen 10? (Válasz: 37) 

150) Hányféleképpen foglalhat helyet egy padon 3 férfi és 2 nő úgy, hogy a férfiak és nők felváltva következzenek 

egymás után? (Válasz: 12) 

151) Hány olyan sík van, amely egy téglatest csúcsai közül pontosan hármat tartalmaz? (Válasz: 8) 

152) Az első 14 pozitív egész számot összeszoroztam. A 2-nek legfeljebb hányadik hatványával osztható ez a 

szorzat? (Válasz: 10) 

153) Hány olyan háromjegyű szám van, amelynek minden jegye páros? (Válasz: 100) 

154) Egy konferencia részvevői közül néhányan kézfogással köszöntik egymást. Mi a legkisebb létszám, amelynél 

megtörténhet, hogy 26 kézfogás történik? (Válasz: 8) 

155) Egy tanár minden tanórán 2 tanulót feleltet, s a felelőket a következőképpen választja ki: az óra előtt hat 

diák nevét felírja egy-egy cédulára, s az óra kezdetekor egy diák kihúz két cédulát egymás után. Akiknek a 

nevét kihúzta, azok lesznek az aznapi felelők. Hányféle kimenetele lehet egy adott napon a húzásnak? 

(Válasz: 15) 

156) Hányféle értelmes szó állítható elő a következőképpen: az R, T, K, A, É betűk közül kiválasztunk hármat, s 

azokat megfelelő sorrendbe rakjuk. (Válasz: 7) 

157) Legalább hány tagú a csoport, ha mindegyikük – a lehetséges 6 fajta fagylaltból – kétgombócosat kérve, 

biztosan lesz köztük két olyan, aki a sorrendtől eltekintve ugyanolyat kap? (Válasz: 22) 

158) Azok a pozitív egész számok, amelyek számjegyeinek összege 13, a „szerencsétlen számok”, amelyeknek 21, 

azok a „szerencsés számok”. Hány olyan háromjegyű szerencsés szám van, amelynél az 1-gyel nagyobb 

szerencsétlen szám? (Válasz: 6) 

159) Kétjegyű lottószámaimat egy piros és egy fehér kocka feldobásával határozom meg: a pirossal dobott az 

első, a fehérrel a második számjegy. Az így kapható számok hányadrésze lesz kilenccel osztható? (Válasz: 91) 



160) Hány oldalú az a konvex sokszög, amelynek az oldalai számának és az összes átlói számának összege 45? 

(Válasz: 10) 

161) Írjuk egy-egy cédulára rendre a 0, 1, 2 számokat! A cédulákat tegyük egy dobozba! Húzzunk ki egy cédulát, 

és jegyezzük föl a kihúzott számot, majd tegyük vissza a cédulát a dobozba! Ismételjük meg az eljárást még 

négyszer. Hány esetben lehet az ötödik húzás után a kihúzott számok összege éppen 5? (Válasz: 31) 

 


