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Nemzetközi döntő 9. osztály 2016. június 27. 

Az 1-5. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Ha két n oldalú sokszög közül az egyik a belsejében tartalmazza a másikat, 
akkor a belső kerülete mindig kisebb, mint a külsőé, ha n értéke… 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

2. Összesen hány megoldása van a 2 22 5 2 17x xy y    egyenletnek a rende-

zett  ;x y  egész számpárok halmazán? 

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

3. Egy félsík határoló egyenesén adott 10 pont. Összesen hányféleképpen lehet 
a pontokat úgy párokba állítani, hogy az egymással párba állított pontok 
összeköthetőek legyenek a félsík belsejében haladó, egymást nem metsző vo-
nalakkal? 

(A) 14 (B) 37 (C) 40 (D) 41 (E) 42 

4. Az alábbiak közül n mely értéke esetén választhatók meg az 
 1 2 3 ... 0n      

 összefüggésben a + és – jelek úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség? 

(A) 11 (B) 13 (C) 66 (D) 2015 (E) 2016 

5. Egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszámai kétjegyű egész számok. 
Az átfogó mérőszáma ugyanazon számjegyekkel írható le, mint az egyik be-
fogóé, csak fordított sorrendben. Az alábbiak közül melyik számjegy szere-
pelhet e háromszög valamelyik oldalának mérőszámában? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
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