1. SZINT

-

1. FELADAT

Az alábbiak közül hogyan NEM kerülhet számítógépes vírus LogiRobi gépére?
A) Megnyitja az ismeretlen címzettől érkezett e-mail csatolmányokat.
B) Sokat kattintgat olyan felugró oldalakon, amelyek nyereményjátékokat kínálnak.
C) Ismeretlen gyártótól származó fájlokat tölt le.
D) Náthásan rátüsszent a gépére.

MEGOLDÁS: D

1. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobi igyekszik elsajátítani a szabályos gépírást, mind a 10 robotujját használva. Az
alábbi szavakat gyakorlásként írta le. Melyiket írta csak bal kézzel?

A) anyacsavar
D) barackmag

B) seregszemle

C) facsarva

E) felderítő

MEGOLDÁS: C

1. SZINT

-

3. FELADAT

Egy telefon kijelzőjén az látható, hogy az akkumulátor töltöttsége 75%-os. Melyik
ikon jelezheti ezt az alábbiak közül?

A)

B)

C)

D)

E)

MEGOLDÁS: D

1. SZINT

-

4. FELADAT

LogiRobi otthona egy hosszúkás ház, melyben egymás után egy sorban következnek a
szobák. Minden szobának egy ablaka van és mindenhol külön lehet kapcsolgatni a
lámpát. Egyszer az ábrán látható módon voltak fel- vagy lekapcsolva.

LogiRobi balról belépett a házba, az előszobában úgy hagyta a lámpát, ahogy volt, a
többi szobában pedig átkapcsolta a lámpákat. Hogyan néz ki ezután a ház?
A)

B)

C)

D)

MEGOLDÁS: B

1. SZINT

-

5. FELADAT

LogiRobi az ábrán látható 5x6 mezőből álló teremben végzi reggeli tornáját.
A mezők színei jelzik a robotnak a teendőket: minden piros mezőn jobbra, a
kékeken balra kell fordulnia.
Melyik betűvel jelzett helyről indult LogiRobi, ha gyakorlatát a kijelölt célban fejezte
be?

A) A

B) B

C) C

D) D

MEGOLDÁS: A

1. SZINT

-

6. FELADAT

LogiRobi szeretne használni egy internetes böngészőt. Az alábbiak közül melyik NEM
az?

A) Safari

B) Firefox
D) Excel

C) Opera
E) Google Chrome

MEGOLDÁS: D

2. SZINT

-

1. FELADAT

LogiRobi kezdetben jobbra (a nyíl irányába) néz. Ha rákattintunk a robotra, három
utasítást végrehajt a képen látható program szerint. Melyik gyümölcshöz fog így
eljutni?

A) a narancshoz
B) a banánhoz
C) a málnához
D) az almához

MEGOLDÁS: B

2. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobinak elkél néhány hasznos tanács az internet használatához. Mit NEM
tanácsolnál neki?

A) Legyen nagyon óvatos az idegenekkel, nem mindenki az, akinek mondja magát.
B) Ne árulja el a jelszavait a barátainak.
C) Nyugodtan higgyen el mindent, amit a neten talál, hiszen oda csak igaz tartalmak
kerülnek fel.
D) Ne bántson meg másokat az interneten (sem).

MEGOLDÁS: C

2. SZINT

-

3. FELADAT

LogiRobi szeretne regisztrálni három honlapra, melyekhez olyan erős jelszavakat kell
kitalálnia, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
-

legalább 10 karakter hosszú
tartalmaz kis- és nagybetűt is
tartalmaz számot és szimbólumot

Az alábbiak közül melyik jelszóhármas használata a legbiztonságosabb?

A) 100%-osaLMAlé
KisKu&ya-207
ABC9876543210

B) 100%-osaLMAlé
100%-osaLMAlé
100%-osaLMAlé

D) LR51-derr204
100%-osaLMAlé
Robi51!

C) KisKu&ya-207
LR51-derr204
100%-osaLMAlé

E) LR51-derr204
Robi51!
KisKu&ya-207

MEGOLDÁS: C

2. SZINT

-

4. FELADAT

Ha váratlanul baj történik, és embertársunknak azonnali segítségre van szüksége, fel
kell hívnunk egy segélyhívó számot. Ezt LogiRobi is megtanulta. A válaszlehetőségek
között a tűzoltók, mentők és a rendőrség száma, illetve az általános segélyhívó szám
is szerepel. Melyik szám a kakukktojás (azaz melyik nem szolgál segélyhívásra)?

A) 104
B) 105
C) 106
D) 107
E) 112

MEGOLDÁS: C

2. SZINT

-

5. FELADAT

LogiRobi egy utazásából LogiRobogójával tért haza, ám csak otthonában vette észre,
hogy útközben leestek a csomagjai a robogóról. Szerencsére a bőröndökön lévő
szuper GPS segítségével pontosan ki tudta deríteni, hogy a 3 csomagját mely
kereszteződésekben hagyta el (lásd ábra).

Ha két szomszédos kereszteződés közötti utat 1 perc alatt tud megtenni,
leggyorsabban hány perc alatt szedheti össze és viheti haza mindhárom bőröndöt? A
házából indul és oda is kell visszaérkeznie. (A bőröndök felvételének ideje
elhanyagolható.)
(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: 12

2. SZINT

-

6. FELADAT

Az alábbiak közül melyik Youtube-videót nézték meg összesen a legtöbbször?

A) Psy: Gangnam Style
B) Adele: Hello
C) OneRepublic: Counting Stars
D) 20th Century Fox: Avatar | Official Trailer (HD)
E) National Geographic: Volcano Lava

MEGOLDÁS: A

2. SZINT

-

7. FELADAT

LogiRobi mély álomba merült. Fel szeretnénk ébreszteni, és ehhez lézerfényt kell a
hasán lévő érzékelőpanelre juttatnunk. A lézerlámpából jövő fényt tükrök
segítségével próbáltuk Robi hasára juttatni, de ahogy ez a képen látszik, rosszul
helyeztük el a tükröket. Melyik tükröt kell elfordítani a másik állásába, hogy a fény
célba érjen? (Az elfordítandó tükör koordinátáit kell megadni.)

A) B3

B) B5

C) C1

D) C5

E) E1

F) E2

MEGOLDÁS: C

3. SZINT

-

1. FELADAT

LogiRobinak már nagyon megy a szabályos gépírás 10 robotujjal. Egyszer legépelt egy
szót, amelynek a gépelése közben csak mutató- és gyűrűsujjait használta. Melyik szó
lehetett?

A) prédikáció
D) huszonötös

B) horgászbot

C) bronzérmes

E) luxusvonat

MEGOLDÁS: D

3. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobi felsorolt néhány fogalmat, amely az e-mailezéshez köthető (és csak
ilyeneket sorolt fel). Az alábbiak közül melyik lehet ez a lista?

A) címzett, tárgy, továbbítás, másolat, titkos másolat, csatolmány
B) csatolmány, címzett, spam, hangposta, továbbítás, körlevé
C) tárgy, továbbítás, címzett, SIM-kártya, másolat, csatolmány
D) címzett, csatolmány, másolat, tárgy, bélyeg, továbbítás

MEGOLDÁS: A

3. SZINT

-

3. FELADAT

LogiRobi végrehajtotta az alábbi program utasításait. Milyen alakzatot rajzolt tollával?

A) kört

B) háromszöget

C) négyzetet

D) pluszjelet

MEGOLDÁS: C

3. SZINT

-

4. FELADAT

Az alábbiak közül mire NEM képes egy számítógépes vírus vagy kártékony program?

A) Személyes adatokat lophat
B) Megjeleníthet mindenféle reklámot
C) Tönkreteheti az operációs rendszert
D) Kilökheti a gépedben lévő pendrive-ot
E) A nevedben e-maileket küldözgethet másoknak

MEGOLDÁS: D

3. SZINT

-

5. FELADAT

LogiRobi kis lézerkardos játékkészletéből kirakta a képen látható hamis
egyenlőséget. Tegyétek ezt igazzá egyetlen kard áthelyezésével! Ha megvan,
válaszoljátok meg ezt a kérdést: melyik irányba mutatott eredetileg az áthelyezett
kard? A lézerkard nem a fogója felé mutat, hanem a másik irányba. (Csak a 10
szokványos, digitális számjegy és alapműveleti jelek rakhatók ki.)

A) balra

B) jobbra

C) felfelé

D) lefelé

MEGOLDÁS: D

3. SZINT

-

6. FELADAT

Amikor LogiRobi májusban beköltözött magyarországi otthonába, magasan, az
előszoba falán, meglátott egy digitális órát, amely 15:40-et mutatott. Másnap, miután
berendezkedett, a napsütötte előszobában ránézett az órára, aminek azonban az első
számjegyét eltakarta az új szobanövényének levele (lásd ábra). De LogiRobi így is ki
tudta találni, hogy mennyi az idő. Az alábbiak közül melyik volt az eltakart számjegy?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

MEGOLDÁS: B

3. SZINT

-

7. FELADAT

LogiRobinak egy közösségi oldalon csak egy adott iskolából vannak ismerősei,
pontosan 90 ember.
LogiRobi közzétett egy szép képet, amit az egyik barátja, Máté megosztott, így az ő
ismerősei is láthatják. Máténak összesen 130 ismerőse van. Ebből a 130-ból 40-et
ismer LogiRobi.
Összesen hányan láthatják ezt a képet (LogiRobin kívül)?

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: 180
(„180-an” is elfogadható)

4. SZINT

-

1. FELADAT

LogiRobi tudja, hogy nem biztonságos egy jelszót több különböző helyen is használni,
ezért egy nagyon jó módszert használ ahhoz, hogy sok bonyolult jelszót is meg
tudjon jegyezni. Néhány példa arra, amikor a módszerével állított elő új jelszót:
"Egy boszorka van, három fia van.
Iskolába jár az egy, másik bocskort varrni megy."
Jelszó: 1bv,3fv.Ija1,mbvm.
"Kedden és csütörtökön kosarazni, pénteken Logiscoolba járok. Ez összesen három
különóra!"
Jelszó: Kéck,pLj.Eö3k!
Milyen jelszót kap az alábbi szövegből?
"A két legjobb barátom Marci és Peti. Osztálytársaim már hat éve!"

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: A2lbMéP.Om6é!
(Elfogadtuk még: 2 helyett k, é helyett &, 6 helyett h)

4. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobi szeretné összekapcsolni az új telefonját más eszközökkel, például a
laptopjával. Az alábbiak közül mivel NEM teheti ezt meg?

A) Wi-Fi Direct
B) USB kábel
C) Repülő üzemmód
D) Bluetooth

MEGOLDÁS: C

4. SZINT

-

3. FELADAT

LogiRobi egy különleges, 5 piros lámpából álló sort kapcsolgat. Minden lámpán
van egy nyomógomb, melyet megnyomva az a lámpa bekapcsolódik, és ezzel
egyidőben minden tőle jobbra lévő lámpa kikapcsolódik. Kezdetben az 1., 4.
és 5. lámpák vannak bekapcsolva.

LogiRobi minden lépésben jobbról indulva megkeresi az első kikapcsolt lámpát,
és azt megnyomja. Az első lépésben így a 3. lámpát fogja megnyomni, így az
bekapcsolódik, a 4. és 5. lámpa pedig ki (lásd ábra). Hogyan fog kinézni a
lámpasor, miután LogiRobi még további két lépést tesz?
A)

B)

C)

D)

MEGOLDÁS: A

4. SZINT

-

4. FELADAT

LogiRobi egyre több híres embert ismer, ám abban nem biztos, hogy kit honnan kéne
ismernie. Az alábbi négy személyhez egy-egy leírás kapcsolódik.
1) Bill Gates
2) Steve Jobs
3) Larry Page
4) Mark Zuckerberg
i) Nevéhez fűződik a ma legnépszerűbb közösségi háló, a Facebook megálmodása,
létrehozása.
ii) Sergey Brinnel együtt megalkották egyetemistaként a világ jelenleg legnépszerűbb
keresőrendszerének alapjait - ez lett a Google.
iii) Egyik alapítója az Apple-nek, mely mára a világ egyik legértékesebb márkájává vált.
A cég legfontosabb termékei például a Macintosh számítógép és az iPhone.
iv) A Microsoft alapítója, nevéhez fűződik a legelterjedtebb operációs rendszer, a
Windows. A cég sikerei a világ leggazdagabb emberévé tették. Feleségével a közös
alapítványukon keresztül rengeteget jótékonykodnak.

Melyik a helyes párosítás?
A)
B)
C)
D)

1-i, 2-ii, 3-iv, 4-iii
1-iv, 2-iii, 3-i, 4-ii
1-i, 2-iv, 3-iii, 4-ii
1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i

MEGOLDÁS: D

4. SZINT

-

5. FELADAT

LogiRobi két állatkája, LogiTeki és LogiTeknőc 200 lépésre van egymástól (lásd
ábra), egyikük jobbra, másikuk felfelé néz.
Az alábbiak közül melyik az a program, amit ha mindketten végrehajtanak,
akkor a két teknős találkozik az összes lépés megtétele után? (Segítségül 100
lépésenként rácsvonalakat rajzoltunk be.)

A)

B)

C)

D)

MEGOLDÁS: B

4. SZINT

-

6. FELADAT

LogiRobinak csak három érmére van szüksége, ám nagyon késésben van, így a
lehető legkevesebb lépésből szeretne összeszedni azokat. Hányas számú
érméket kell így összeszednie? (a START-ról a CÉL-ba kell mennie, minden
lépésben egy szomszédos mezőre tud átlépni)

A) 1-es, 2-es, 3-as érméket
B) 1-es, 2-es, 4-es érméket
C) 1-es, 3-as, 4-es érméket
D) 2-es, 3-as, 4-es érméket
E) Minden esetben ugyanannyi lépés kell, így mindegy, melyik hármat
választja

MEGOLDÁS: C

4. SZINT

-

7. FELADAT

Mit csinál egy vlogger?

A) Biztonságtechnikus, egy adott honlapra történő bejelentkezéseket ellenőrzi
B) V betűvel kezdődik a keresztneve és folyton az interneten lóg
C) Saját készítésű videókat tesz közzé a csatornáján
D) Egyesek számára kifogásolható videókat töröl az internetről

MEGOLDÁS: C

4. SZINT - 8. FELADAT

LogiRobi szeretné sorba rakni 1-től 8-ig számozott poharait úgy, hogy az 1-es legyen
a kupac tetején, a 8-as pedig az alján. Kétféle lépést használ ehhez: T és A jelűt.
Az ábrán látható, hogy kezdetben milyen sorrendben volt a 8 pohár az asztalon.
Egy lépésben a bal kezével mindig elvesz egy poharat ennek a kupacnak a tetejéről és
azt a jobb kezében lévő kupacnak vagy a tetejére (T), vagy az aljára (A) teszi. Az első
lépésében mindenképp az 5-ös poharat teszi át a jobb kezébe, ezt akár T-vel, akár Aval is jelölhetjük, hiszen a jobb keze eredetileg üres volt.
Melyik lépéssorozatot végezte el, ha célját elérte?

A) AAAAAAAA
D) ATATATAT

B) TAAATTTA

C) TAAATTTA

E) TATATATA

MEGOLDÁS: D

5. SZINT

-

1. FELADAT

LogiRobi attól tart, hogy számítógépes vírusok támadják meg a gépét. Az alábbiak
közül azonban az egyik vírus nem létezik, így attól nem kell félnie.
Melyik az?

A) Trójai faló: rosszindulatú program, amely hasznos programnak álcázza magát
B) Szivárvány-vírus: e-mail-csatolmányból települ, majd átszínezi az adott gépen
található összes képet
C) Kémvírus: az interneten keresztül információkat szolgáltat az adott gépről és
a hálózatról
D) Féreg: „csak” szaporodik, ezzel lecsökkentve a szabad lemezterületet, ami
súlyos rendszerhibákat okozhat

MEGOLDÁS: B

5. SZINT

-

2. FELADAT

Az égtájakat gyakoroltatjuk LogiRobival: betanítottuk, hogy az É, D, NY,
K utasításokra a megfelelő égtáj irányában egy mezőt lépjen. LogiRobi
elég erős ahhoz, hogy lépése közben megtoljon egy faládát, ha az útjában
áll. Melyik utasítássort adjuk neki, hogy mindkét lába a kockás mintájú
célhelyekre kerüljön?

A) K K NY É K K K É K D

B) K É K K É K D NY NY NY D K

C) É K K É K D NY NY NY D K

D) K K K É É NY D D NY D K

MEGOLDÁS: B

5. SZINT

-

3. FELADAT

Mire NEM képes egy internetes kereső?

A) Képet, illusztrációt keresni egy adott témakörhöz
B) Megmutatni, hogy a városban hol hagytad el a kabátodat
C) Előrejelzést mutatni a vasárnapi időjárásról
D) Bizonyos éttermek étlapját megkeresni
E) Aktuális meccseredményeket mutatni
F) Matematikai műveleteket elvégezni

MEGOLDÁS: B

5. SZINT

-

4. FELADAT

LogiRobi kis lézerkardos játékkészletéből kirakta a képen látható hamis
egyenlőséget. Tegyétek ezt igazzá egyetlen kard áthelyezésével! Ha megvan,
válaszoljátok meg ezt a kérdést: melyik irányba mutatott eredetileg az áthelyezett
kard? A lézerkard nem a fogója felé mutat, hanem a másik irányba. (Csak a 10
szokványos, digitális számjegy és alapműveleti jelek rakhatók ki.)

A) balra

B) jobbra

C) felfelé

D) lefelé

MEGOLDÁS: A

5. SZINT - 5. FELADAT

LogiRobinak feltettek egy fogós kérdést: milyen gyümölcs a Macintosh? Segíts
LogiRobinak megfejteni!

A) Körte

B) Ananász

C) Alma

D) Barack

MEGOLDÁS: C

5. SZINT

-

6. FELADAT

LogiRobi az ábrán látható 9x9 mezőből álló teremben végzi reggeli tornáját.
A mezők színei jelzik a robotnak a teendőket: a piros mezőkön jobbra, a kékeken
balra kell fordulnia.
Melyik betűvel jelzett helyről indult LogiRobi, ha gyakorlatát a kijelölt célban fejezte
be?

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

F) F

MEGOLDÁS: F

5. SZINT

-

7. FELADAT

Az alábbi négy okoseszköz közül melyik jelent meg legrégebben?

A

B

C

D

MEGOLDÁS: C

5. SZINT

-

8. FELADAT

LogiRobi otthona egy hosszúkás ház, melyben egymás után egy sorban következnek a
szobák. Minden szobának egy ablaka van és mindenhol külön lehet kapcsolgatni a
lámpát. Egyszer az ábrán látható módon voltak fel- vagy lekapcsolva.

A következő lépésekkel megy végig balról jobbra a házon:
1. lépés: Megjegyzi, hogy az első lámpa fel van-e kapcsolva.
2. lépés: Átkapcsolja az első lámpát
3. lépés: Átmegy a következő szobába
4. lépés: Az itteni lámpa állását is megjegyzi
5. lépés: Összeveti az itteni lámpa állapotát az előző lámpa megjegyzett állapotával:
ha másmilyenek, átkapcsolja az ittenit
6. lépés: Ismételgeti a 3. 4. 5. lépéseket, amíg nem ér a ház végére
Hogy fog kinézni a ház, miután végzett ezzel LogiRobi?
A)

B)

C)

D)

MEGOLDÁS: C

6. SZINT

-

1. FELADAT

LogiRobi már hosszú ideje a Földön van, és olykor visszagondol egykori
családjára. Ezért egyszer kirakta testvérének monogramját kis fekete-fehér
négyzetlapokból (minden lap egyik oldala fekete, a másik fehér).
Azonban a szoba takarításakor a seprűjével véletlenül **átfordította minden
második sorba**n a lapokat. Az így kapott, összekuszálódott ábra a képen
látható. Vajon hogy hívják a testvérét?

A) LogiTomi

B) LogiPeti

C) LogiLaci

D) LogiSanyi

MEGOLDÁS: A

6. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobi két állatkája LogiTeki és LogiTeknőc egy 600*600 lépés méretű négyzetrács
két szemközti sarkában van. Kezdetben egyikük jobbra, másikuk balra néz.
Az alábbiak közül melyik az a program, amit ha mindketten végrehajtanak, akkor a
két teknős találkozik az összes lépés megtétele után? (A rácsvonalak 100 lépésenként
vannak berajzolva.)

A)

B)

C)

D)

E)

MEGOLDÁS: E

6. SZINT

-

3. FELADAT

LogiRobi egy felhő alapú szolgáltatást választott adatai tárolására. Az alábbiak közül
melyik jellemző NEM igaz erre az adattárolási formára?

A) Bárhol elérheti az adatait, ahol van internet-hozzáférése
B) Akkor is megmaradnak az adatai, ha a laptopja tönkrement
C) LogiRobi adatai teljes biztonságban vannak, nem tudják ellopni azokat
D) Ha nagyon nagy tárhelyet szeretne LogiRobi, előfordulhat, hogy fizetnie kell érte

MEGOLDÁS: C

6. SZINT

-

4. FELADAT

LogiRobi egy utazásából LogiRobogójával tért haza, ám csak otthonában vette észre,
hogy útközben leestek a csomagjai a robogóról. Szerencsére a bőröndökön lévő
szuper GPS segítségével pontosan ki tudta deríteni, hogy a 3 csomagját mely
kereszteződésekben hagyta el (lásd ábra).

Ha két szomszédos kereszteződés közötti utat 1 perc alatt tud megtenni,
leggyorsabban hány perc alatt szedheti össze és viheti haza mindhárom bőröndöt? A
házából indul és oda is kell visszaérkeznie. (A bőröndök felvételének ideje
elhanyagolható, a korláttal lezárt utak természetesen nem használhatók.)

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: 16

6. SZINT

-

5. FELADAT

Tévedni emberi dolog. De azért néha a robotok is
hibázhatnak…LogiRobi egyszer gépelés előtt félrekalibrálta magát, ezért
következetesen rossz gombokat ütött le. Így ezt a szöveget írta:
„LRBRMV DUYMR, S GRJÁT”
Ez alapján fejtsétek meg, melyik szín LogiRobi kedvence! (Tudjuk, hogy
minden leütésnél ugyanazt a hibát követte el.)

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: FEHÉR
(„a fehér” is elfogadható volt, kisbetű-nagybetű nem számított)

6. SZINT

-

6. FELADAT

Manapság elterjedt adatkódolási módszer a QR-kód. Vajon a képen
szereplő kód mögött milyen adat bújik meg?

A) egy 500 MB méretű játékalkalmazás

B) egy weboldal címe

C) egy pdf formátumú tájkép

D) egy félórás rövidfilm

MEGOLDÁS: B

6. SZINT

-

7. FELADAT

Gondoltam egy négybetűs magyar szóra. LogiRobi elkezdett szavakat tippelgetni, és
minden tippelt szóra megmondtam neki, hogy a gondolt szó 4 betűje közül hányat
talált el. Csak a jó helyen eltalált betűk számítanak. (Például ha a gondolt szó az
ÉDEN, akkor az IDÉN tipp 2 találatot kap a D és N betűk miatt, viszont az É-re nem
kap, hiszen annak helyét nem találta el.) A táblázatban LogiRobi 5 tippjét és azok
találatait láthatjátok. LogiRobi meg tudta mondani, hogy melyik szóra gondoltam.
Melyikre?

MEGOLDÁS: KARÓ
(kisbetűvel is elfogadtuk)

6. SZINT

-

8. FELADAT

LogiRobinak már 120 ismerőse van egy közösségi oldalon, még mindig
csak egy iskolából. Ebből a 120 emberből mindenkinek van még 50
ismerőse, aki nem abba az iskolába jár, és mindenkinek más emberekből
áll ez az 50 további ismerőse. LogiRobi megint közzétett egy képet, amit
most nemcsak az ismerősei, hanem az ismerőseinek az ismerősei is
láthatnak.
Összesen hány emberrel lett megosztva a kép? (LogiRobi nem számít
bele)
(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: 6120
(„6.120”, „6,120”, „6120-szal” is elfogadható)

7. SZINT

-

1. FELADAT

LogiRobi sokat internetezik a házában. Egyszer elgondolkodott, vajon hányan
használják még a Földön az internetet, azaz hány embernek van internethozzáférése az otthonában.
Ti mire tippeltek?

A) 200 millió

B) 1.2 milliárd

C) 3.6 milliárd

D) 7.4 milliárd

MEGOLDÁS: C

7. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobi legépelt egy szót a billentyűzeten úgy, hogy:
-

bal kezével csak a felső betűsor billentyűit használta, és
jobb kezének minden ujját (a hüvelykujját kivéve) egyszer vagy kétszer
használta.
Az alábbiak közül melyik szó lehetett ez?

A) krumplihéj

B) kipontozás

C) türelemjáték

D) háziállat

E) helikopter

F) történelem

MEGOLDÁS: E

7. SZINT

-

3. FELADAT

LogiRobi egy különleges, 5 piros lámpából álló sort kapcsolgat. Minden lámpán van
egy nyomógomb, melyet megnyomva az a lámpa bekapcsolódik és ezzel egyidőben
minden, tőle jobbra lévő lámpa kikapcsolódik. Kezdetben az 1., 3. és 5. lámpák
vannak bekapcsolva (lásd ábra). LogiRobi minden lépésben jobbról indulva megkeresi
az első kikapcsolt lámpát és azt megnyomja. Hogyan fog kinézni a 8. lépés után a
lámpasor?

A)

B)

C)

D)

E)

MEGOLDÁS: D

7. SZINT

-

4. FELADAT

A digitális adatainkat tároló eszközök sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben. Az
alábbi régi és új tárolók közül melyiken fér el a legkevesebb adat?

A) SD kártya

B) CD

C) Pendrive

D) Floppy lemez

MEGOLDÁS: D

7. SZINT

-

5. FELADAT

Ebben az utcában meglehetősen furcsa tetejű házak sorakoznak egymás után. Vajon
melyik ház folytathatja a sort a kérdőjel helyén?

A)

B)

C)

D)

E)

MEGOLDÁS: A
(A háztetők fejjel lefelé nézve: U, V, W, X, Y, _)

7. SZINT

-

6. FELADAT

LogiRobi egyszer azon gondolkozott, vajon egy önvezető autó vagy egy marsjáró
robot rendszere áll több programsorból, és miért?
Jelöljétek meg a helyes választ a helyes indoklással!

A) Az önvezető autó lényegesen több programsor, mert sokkal gyorsabban tud
menni, mint a marsjáró.
B) A marsjáró lényegesen több programsor, mert extrém fizikai körülmények között
kell mozognia.
C) Az önvezető autó lényegesen több programsor, mert sokkal több mindenre kell
figyelnie és összetettebb utasításokat képes elvégezni.
D) A marsjáró lényegesen több programsor, mert messzebbre kell eljuttatnia az
információkat.
E) Nagyságrendileg ugyanannyi programsorból állnak, hiszen mindkettő valamilyen
jármű.

MEGOLDÁS: C

7. SZINT

-

7. FELADAT

LogiRobi kis lézerkardos játékkészletéből kirakta a képen látható hamis egyenlőséget.
Tegyétek ezt igazzá egyetlen kard áthelyezésével! Ha megvan, válaszoljátok meg ezt a
kérdést: melyik irányba mutatott eredetileg az áthelyezett kard? (Csak a 10
szokványos, digitális számjegy és alapműveleti jelek rakhatók ki.)

A) balra

B) jobbra

C) felfelé

D) lefelé

MEGOLDÁS: D

8. SZINT

-

1. FELADAT

András, Balázs, Cecília, Dávid és Enikő egy utcában 5 szomszédos házban
lakik (lásd kép), és 5-féle programozási nyelvet használnak: Basic, C++,
Java, Pascal és Python. Mindenki más nyelvet használ. Az alábbi állításokat
tudjuk róluk:
1. Az egyik fiú Basicben programozik.
2. Balázs és Dávid egymás mellett lakik, és ugyanolyan betűvel
kezdődő nyelven programoznak.
3. Aki Java-ban programozik, a zöld házban lakik.
4. A piros házban lakó lány keresztneve ugyanazzal a betűvel
kezdődik, mint az általa használt nyelv.
5. Aki Pascalban programozik, Dávid mellett lakik, és van egy másik
szomszédja is.
Ezek alapján ki lakik a kék házban, és milyen nyelven programozik?

A) Dávid Pythonban

B) Enikő Pascalban

C) Balázs Pascalban

D) András Basicben

E) Balázs Pythonban

F) Dávid Pascalban

MEGOLDÁS: C

8. SZINT

-

2. FELADAT

LogiRobi nagyon kíváncsi arra, hogy mi az a GPS. Melyik a helyes válasz?

A) Global Personfinding System: globális személykereső rendszer,
melyben kereséssel bárkit megtalálhatsz a Földön
B) Global Parking Assistant: globális parkoló asszisztens, mely segít
a parkolásbantzuiop
C) Global Partnering System: globális partnerkereső rendszer, mely
segít találkozniuk az embereknek
D) Global Positioning System: globális helymeghatározó rendszer,
mely műholdak segítségével határozza meg a helyzeted

MEGOLDÁS: D

8. SZINT

-

3. FELADAT

Gondoltam egy ötbetűs magyar szóra. LogiRobi elkezdett szavakat tippelgetni és
minden tippelt szóra megmondtam neki, hogy a gondolt szó 5 betűje közül hányat
talált el. Csak a jó helyen eltalált betűk számítanak. (Például ha a gondolt szó az
ÉBRED akkor a KÉREK tipp 2 találatot kap az R és E betűk miatt, viszont az É-re
nem kap, hiszen annak a helyét nem találta el.) A táblázatban LogiRobi 5 tippjét
láthatjátok. LogiRobi meg tudta mondani, hogy melyik szóra gondoltam. Melyikre?

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: LAKÁS
(kisbetűkkel is elfogadtuk)

8. SZINT

-

4. FELADAT

MELYIK BETŰ LESZ A KÖVETKEZŐ EBBEN A SOROZATBAN?

M, B, L, A, K, E, A, __

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: S
(A kérdés szavainak kezdőbetűi alkotják a sorozatot)

8. SZINT

-

5. FELADAT

Különféle színeket és azok neveit próbáltuk megtanítani LogiRobinak, de a robot
színtévesztőnek bizonyult, nem igazán tudta megkülönböztetni az árnyalatokat.
Viszont a leírt színnevek betűit lázasan tanulmányozta: minden leírt szóban
megszámolt valamit. A táblázat mutatja, hogy melyik szónál milyen eredményt kapott.
Vajon mit kaphatott a BARNA szónál?

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: 5
(A betűk által határolt „lyukak” száma)

8. SZINT

-

6. FELADAT

LogiRobi kedvenc híroldalának egyik nagyon érdekes cikkét 18200-an olvasták
közvetlenül az oldalon, majd ebből a 18200-ból 200-an megosztották, átlagosan 300
ismerősükkel (tegyük fel hogy ez a 300 ismerős mindenkinél más 300 embert jelent,
nincsenek átfedések). Azoknak az embereknek, akikhez így jutott el a cikk, a
harmincadrésze szintén megosztotta átlagosan 50 olyan emberrel, aki még nem
olvasta a cikket. Hány emberhez jutott így el a cikk?

(nincsenek válaszlehetőségek)

MEGOLDÁS: 178200
(„178.200”, „178,200”, „178200-hoz” is elfogadható)

