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Nemzetközi döntő 7. osztály 2021. június 26. 

Az 1-5. feladatok megoldását a honlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljé-
tek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Az { }1; 2; 3; 4; 5A = − − − − −  és 1 1 1 11; ; ; ;
2 3 4 5

B  = − − − − − 
 

 számhalma-

zok minden elemének pontosan egyszeri felhasználásával alkossunk öt párt 
úgy, hogy a párok egyik tagja A-ból, a másik tagja B-ből kerüljön ki. Szoroz-
zuk össze a párok tagjait, majd adjuk össze a szorzatokat. A felsorolt állítá-
sok közül melyik igaz a lehetséges összegekre vonatkozóan? 
(A) A legnagyobb 9-nél több. (B) A legkisebb 5-nél kevesebb. 
(C) Szerepel közöttük a 8,7. (D) Szerepel közöttük az 5. 
(E) Szerepel közöttük az 5,5. 

2. Az ábrán látható 10 érmét szabályos háromszög alakba rendez-
tük. A felsoroltak közül hány érme áthelyezésével érhetjük el, 
hogy egy más helyzetű szabályos háromszöget kapjunk?  
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

3. 8 pontot elhelyeztünk a síkon úgy, hogy semelyik három nem esik egy egye-
nesre. Tekintsük az összes olyan háromszöget, amelynek csúcsai az említett 
8 pont közül valók. Hány egyenlő szárú háromszög lehet ezek között? 
(A) 8 (B) 16 (C) 25 (D) 40 (E) 60 

4. 3 diót, 13 barackot és 8 körtét 256 piculáért adnak. 166 piculáért 2 diót, 8 
barackot és 5 körtét adnak. Mindegyik diónak ugyanannyi az ára, hasonlóan 
igaz ez a körtékre és barackokra is. Hány piculába kerül összesen 1 dió, 1 ba-
rack és 1 körte? 
(A) 54 (B) 56 (C) 60 (D) 62 (E) 66 

5. Egy teherautó első kerekének kerülete 2 méter, a hátsó kerék kerülete 3 mé-
ter. Induláskor mindkét jobb oldali keréknek az úttesttel éppen érintkező fe-
lületén egy-egy keskeny mészfolt van, a kerekek távolsága 3 méter. A mész-
foltok a teherautó mozgása közben nyomot hagynak az úton (fordulatonként 
egyet). Hány mészfolt keletkezhet a teherautó mozgása nyomán egy 200 mé-
teres útszakaszon? 
(A) 132 (B) 133 (C) 134 (D) 135 (E) 166 

 


	borito_07
	hatlap_07

