
3. osztály                                                5. forduló                            Beküldési határidő: 2017. március 16. 

1. Két szám összege 32. Mennyi ennek a két számnak a különbsége, ha az egyik háromszorosa a 

másiknak? 

2. Egy vándor tarisznyájában 20 sós, 5 köménymagos és 8 sajtos pogácsa van. Minden egyes 

tarisznyába nyúlással kivesz onnan 2 pogácsát, majd megeszi. (Közben nem néz bele a tarisznyába, és 

tapintásra nem különbezhetők meg az egyes pogácsafajták.) Hányadik benyúlása után lehetünk 

biztosak abban, hogy legalább egyszer 2 sós pogácsát vett ki egyszerre? 
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