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Nemzetközi döntő 7. osztály 2020. június 3. 

Az 1-5. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Egy orvosi rendelőben az asszisztens az orvos asztalára teszi az érkező bete-

gek kartonját. Az újabb kartont mindig az előbbiekre teszi. A szórakozott or-
vos mindig azt a beteget hívja be, akinek éppen legfelül van a kartonja. Az 
orvoshoz az egyik napon 5 beteg érkezett, akiknek a kartonjait az asszisztens 
egyenként vitte be az orvos asztalára A-B-C-D-E sorrendben (tehát először 
bevitte az A-t, utána a B-t, és így tovább). Az alábbiak közül melyik sorrend-
ben végezhetett az öt beteg az orvosnál? 
(A) E-D-C-B-A (B) D-E-B-C-A (C) B-D-C-E-A 
(D) C-D-E-A-B (E) A-C-D-E-B   

2. Az alábbiak közül melyik számot lehet felírni öt különböző pozitív egész 
szám összegeként kétféleképpen is úgy, hogy az egyik összeg mindegyik tag-
ja különbözik a másik összeg mindegyik tagjától? 
(A) 26 (B) 27 (C) 28 (D) 29 (E) 30 

3. A Galaktikus szenátus a következőképpen választja meg a kancellárt. Mind a 
kilenc szenátor szavaz, és pontozza a jelölteket az 1, 2 és 3 számokkal. Az a 
jelölt a győztes, akinél a kapott pontok összege a legnagyobb. A szavazás 
alapján Buster (B) az első, Casper (C) a második és Jasper (J) lett a harma-
dik. Jasper szerint, ha a régi módszer szerint szavaztak volna, azaz mindenki 
csak egy jelöltre ad szavazatot, akkor más lenne a sorrend. Ha a szenátorok a 
régi módszer szerint szavaznának (tehát csak az általuk eddig is preferált 
egyetlen jelöltre adnák a szavazatot), akkor mi lehetne a jelöltek sorrendje? 
(A mostani sorrend BCJ.) 
(A) BJC (B) CBJ (C) CJB (D) JBC (E) JCB 

4. Mennyi lehet n értéke, ha igaz a következő kijelentés? „Egy négyzet feldara-
bolható háromszögekre úgy, hogy minden háromszög pontosan n másik há-
romszöggel legyen határos.” (Két háromszöget akkor tekintünk határosnak, 
ha van közös határoló szakaszuk.) 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

5. Egy 8×8-as négyzetrácsos táblán egy 3×1-es téglalap alakú csatahajót he-
lyeztünk el úgy, hogy az ellenfél nem tudja a hajó pontos helyét. (A hajó ol-
dalai rácsvonalakra esnek.) Legkevesebb hány lövést kell leadnia az ellenfél-
nek ahhoz, hogy biztosan eltalálja legalább egyszer a csatahajót? (Minden 
lövés egy-egy négyzetet talál el.) 
(A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 24 (E) 25 
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