
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
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Nemzetközi döntő 11. 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. Hány fős lehet az a társaság, amelyben mindenkinek pontosan 3 ismerőse van, 
és két embernek pontosan akkor van közös ismerőse, ha ők egymást nem is-
merik? (Az ismeretség kölcsönös.) 

(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 10 

2. Van 100 külsőre egyforma golyóm, közülük az egyik radioaktív, de nem tu-
dom, melyik az. Egy ismerősöm kizárólag nem radioaktív golyókat venne tő-
lem, darabját 1 dollárért. Egy másik ismerősömnek viszont van egy műszere, 
amivel akárhány golyóról el tudja dönteni, van-e köztük radioaktív. Egy mé-
résért 1 dollárt kér, de a műszere olyan, hogy ha a mérendő golyók között van 
radioaktív, akkor a mérés közben az összes golyó radioaktívvá válik. Hány 
dollár az a legnagyobb nyereség, amit mindenképpen el tudok érni? 

(A) 80 (B) 85 (C) 88 (D) 90 (E) 91 

3. Az ABC háromszög magasságainak talppontjai 1 1 1, ,A B C . Az 1 1 1A B C  három-
szög szögeinek nagysága 30°, 60° és 90°. Hány fokos lehet az ABC háromszög 
legnagyobb szöge? 

(A) 75 (B) 90 (C) 105 (D) 120 (E) 135 

4. Gergő felírta az összes olyan négy különböző pozitív egész számból álló 

 ; ; ;a b c d  számnégyest, amelyre 
1 1 1 1

a b c d

a b c d
  

   
 értéke egész 

szám. Az alábbiak közül melyik szám szerepelt a felírásában? 

(A) 17 (B) 19 (C) 23 (D) 31 (E) 41 

5. Összeragasztunk 5 egybevágó, egységnyi élű kockát úgy, 
hogy közülük 4 egy hasábot alkosson 4 egységnyi magas-
sággal, az ötödik pedig a két belső kocka egyikéhez kap-
csolódjon egy teljes lapjával. Az alábbiak közül összesen 
hány ilyen testből rakható össze egy tömör téglatest? 

(A) 10 (B) 12 (C) 16 (D) 20 (E) 24 
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