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Nemzetközi döntő 9. osztály 2018. június 23. 

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

1. Mennyi lehet C vagy F értéke az 
C F

AB DE  igaz egyenlőségben, ha a betűk 
az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokat jelölik (különböző betű különböző számot)? 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

2. Az 
1 2 3 99

...
2 3 4 100
     leírásban a 98 darab * helyére tetszőlegesen választ-

hatjuk a +, –, ∙, : (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) műveleti jeleket. Az 
alábbiak közül mennyi lehet így a műveletsor eredménye? 

(A) 0 (B)
1

5
 (C)

2

5
 (D)

3

5
 (E)

4

5
 

3. Az ABC szabályos háromszög síkjában O olyan pont, amelyre 90AOC    
és 75BOC   . Az alábbiak közül hány fokos lehet egy AO, BO és CO ol-
dalhosszakkal rendelkező háromszög valamelyik belső szöge? 

(A) 15 (B) 30 (C) 45 (D) 120 (E) 135 

4. Egy 8×8-as tábla mezői közül néhányat egymás után be kell festeni úgy, hogy 
minden befestett mező után az addig befestett alakzat tengelyesen szimmetri-
kus legyen. Az alábbiak közül hány mezőt lehet így befesteni? 

(A) 18 (B) 20 (C) 22 (D) 24 (E) 26 

5. Kinga többféleképpen is felbontott egy 23×23-as négyzetet 1×1-es, 2×2-es és 
3×3-as négyzetekre úgy, hogy a felbontásban 1×1-es négyzetből pontosan egy 
darab szerepelt. Két felbontást különbözőnek nevezünk, ha azokban más 
helyre került az 1×1-es négyzet. Hány különböző felbontást készíthetett 
Kinga? 

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 15 
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