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5. osztály



Nemzetközi döntő 5. osztály 2019. június 22. 

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

1. Számoljuk ki egy adott pozitív egész szám számjegyeinek szorzatát. A kö-
vetkező lépésben a kapott szorzat jegyeinek szorzatát számoljuk ki. Ennek a 
lépésnek az ismétlését akkor hagyjuk abba, amikor egyjegyű számhoz ju-
tunk. A végrehajtott lépések száma az adott szám erőssége. Ha például az 
adott szám a 137, akkor az első lépésben 1 3 7 21   -et kapunk, és a második 
lépésben jutunk egyjegyű számhoz, hiszen 2 1 2   egyjegyű. 2 lépést tet-
tünk, ezért a 137 erőssége 2. Az alábbiakból mennyi lehet egy négyjegyű 
szám erőssége? 

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

2. Ha egy évben március 13-a hétfőre esik, akkor ebben az évben a felsorolt 
hónapok közül melyikre igaz, hogy 13. napja szerdára esik? 

(A) május (B) június (C) augusztus (D) szeptember (E) december 

3. Misi az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyek mindegyikét pontosan egyszer 
felhasználva felírt egy öt számból álló számsort. Megfigyelte, hogy bármely 
két szomszédos szám közti különbség ugyanannyi. Mennyi lehet ez a kü-
lönbség? 

(A) 5 (B) 9 (C) 11 (D) 18 (E) 22 

4. Egy négy fős csapat tagjai összekeverték külsőre egyforma mobiltelefonjai-
kat. A telefonokat PIN-kód segítségével lehet bekapcsolni. Mindegyikük 
csak a saját kódját ismeri, amelyek mind különbözők, de ugyanannyi szám-
jegyből állnak. Ha egy telefonba háromszor hibásan ütik be a PIN-kódot, az 
használhatatlanná válik. Néhány próbálkozás után végül minden telefont be-
kapcsolnak vagy elrontanak. Maximum hány telefont ronthatnak el, ha kellő-
en ügyesek, és céljuk minél több telefon bekapcsolása? 

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

5. Az ábrán látható nyolc kis kör mindegyikébe egy-egy 
számot írunk úgy, hogy bármely két szomszédos szám 
összege 10 vagy 11. Az egyik körben 5-ös áll. Milyen 
szám állhat az 5-tel szemközti sötét színű körben? 

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8 
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