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Nemzetközi döntő 12. osztály 2022. június 25. 

Az 1-5. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Hét rabló a zsákmányolt aranytallérokat úgy osztja el, hogy névsor szerint 

haladva annyit vesznek el, amennyi a még nem szétosztott aranytallérok 
számában a számjegyek összege. Két teljes kör után az arany elfogy. Min-
denkinek ugyanannyi jutott, csak a vezérnek lett több. Hányadik lehetett 
a vezér a névsorban?   
(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6. (E) 7. 

2. Az ABC derékszögű háromszög oldalai 5, 12 és 13 egység hosszúak. 
A háromszögbe két egyenlő sugarú körlapot helyeztünk úgy, hogy 
azok érintik egymást és a háromszög két-két oldalát. Hány egység le-
het a körök sugara? 

(A) 1 (B)
10

9
 (C) 

26

17
 (D)

3

2
 (E) 2 

3. Összesen hány olyan 11-gyel osztható háromjegyű szám létezik, amelyben akár 
az első két jegyet, akár az utolsó két jegyet cseréljük fel, prímszámot kapunk? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

4. Nyolc valós szám összege 
4
3

, és közülük bármely hétnek az összege pozitív. 

Mi a legkisebb egész érték, amit nyolc ilyen szám közül valamelyik felvehet? 
(A) –9 (B) –7 (C) –5 (D) –3 (E) –1 

5. Adott egy tetraéder, amely éleinek hossza 1; 1; 1; 2 ; 2  és 3 . Anna 
beszínezte ennek a tetraédernek az összes olyan lapját, amelyik lap derék-
szögű háromszög. Összesen hány lapot színezhetett be Anna? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 
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