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7. osztály



Nemzetközi döntő 7. 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. Kukutyinban a törpök házikói egymástól csupa különböző távolságra van-
nak, és minden házikóban egy törp lakik. Egyik éjszaka ijesztő vihar tört ki, 
emiatt mindegyik törp átszaladt a hozzá legközelebbi törp házába. Az alábbi-
akból hány házikó maradhatott üresen, ha a kertvárosukban összesen 6 házi-
kó van? 

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

2. Beírtuk az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számokat egy 3×3-as táblázatba, mindegyi-
ket más mezőbe. Kiszámoltuk mind a négy 2×2-es részben a számok össze-
gét, és ez minden esetben ugyanannyi. Az alábbiakból mennyi lehet ez az 
összeg? 

(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 24 (E) 25 

3. Adott öt természetes szám, amelyekre igaz, hogy közülük bármelyik szám 
osztója közülük bármelyik három másik szám összegének. Pontosan hány 
egyforma lehet az öt szám között az alábbiakból? 

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

(E) Előfordulhat, hogy mind különbözőek. 

4. Összesen hányféleképpen lehet a  alakzatot a jobb 

oldali ábrában elhelyezni, ha az alakzatot forgatni sza-
bad, de tükrözni nem? 

(A) 72 (B) 76 (C) 80 (D) 84 (E) 88 

5. Egy társaság együtt ebédel és vacsorázik. Az étkezéseknél egy kerek asztalt 
ülnek körbe, és a szomszédos székek azonos távolságra vannak egymástól. A 
vacsorához már úgy ültek az asztal körül, hogy a társaság bármely két tagja 
most más távolságra van egymástól, mint az ebédnél. Hányan ülhetnek az 
asztal körül, ha minden széken ül valaki, és tudjuk, hogy a székek száma a 
vacsoránál ugyanannyi, mint az ebédnél? (A személyeket és a székeket is 
pontszerűnek tekintjük.) 

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