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1. Jelölje Sn az összes olyan n-jegyű szám összegét, melyek tízes számrendszerbeli
alakja tartalmazza az 1, 2, 3 számjegyek mindegyikét legalább egyszer. Keressétek
meg az összes olyan n = 3 egész számot, amelyre Sn osztható héttel!

2. Adott az egytől nagyobb a egész szám. Keressétek meg azt a lehető legnagyobb
differenciájú számtani sorozatot, melynek első tagja a, és az a2, a3, a4, a5 számok
közül pontosan kettőt tartalmaz! (A sorozat differenciája nem feltétlenül egész
szám.)

3. Egy körbe beírtunk egy ABCDEF hatszöget, amelyben AB ⊥ BD, |BC| = |EF |.
Tegyük fel, hogy a BC és EF egyenesek az AD félegyenest rendre a P és Q
pontokban metszik. Jelölje S az AD átló középpontját, valamint K és L rendre a
BPS és EQS háromszögek beírt körének középpontját. Bizonyítsátok be, hogy a
KLD háromszög derékszögű!

4. Tegyük fel, hogy az a, b, c, d pozitív valós számokra teljesül az

ab + cd = ac + bd = 4 és ad + bc = 5

egyenletrendszer. Keressétek meg az a+b+c+d összeg lehető legkisebb értékét, és
állapítsátok meg, hogy az a, b, c, d számok mely értékeire veszi fel ezt az összeget!

Az A kategória kerületi fordulójára

2012. január 17-én (kedden)

délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és
a versenyzőknek a feladatok megoldására 4 óra álljon a rendelkezé-
sükre. A versenyző mindegyik feladatért 6 pontot szerezhet. Sikeres
megoldónak nyilvánul az a versenyző, aki 10 vagy több pontot szerez.
A verseny folyamán tilos a számológépek és egyéb más elektronikus
segédeszközök, valamint bármilyen írásos jegyzetek használata. Eze-
ket a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a versenyzők tudomására
hozni.

A feladatok megoldásai a verseny napján 14 órától megtekinthetők
lesznek a következő weboldalakon: www.olympiady.sk és skmo.sk.
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