
61. ročník Matematickej olympiády, 2011/2012
Úlohy obvodného kola kategórie Z6 (maďarská verzia)

1. Danka és Janka születésnapjukra két egyenlő nagyságú fehér
kockát kaptak. Mindkét kocka 125 kis kockából volt össze-
ragasztva, ahogyan az ábrán látható. Hogy megkülönböztet-
hessék a kockákat, megegyeztek, hogy befestik őket. Danka
fogta az ecsetet és kockája három egész falát pirosra festette.
Janka a saját kockája három egész falát zöldre festette. Később
a lányok megegyeztek, hogy kockáikat szétbontják az egyes
kis kockákra. Amikor készen voltak, megállapították, hogy a
kockák száma, amelyeknek legalább egy lapja piros, más lett,
mint azoknak a kockáknak a száma, amelyeknek legalább egy
lapja zöld. Mennyi a két szám különbsége?

2. Gyuri ismert sportolók és énekesek aláírásait gyűjti. Külön füzetet vett erre a célra.
Elhatározta, hogy a füzet minden lapjának csak az első oldalán lesz autogram. Ezeket
az oldalakat sorban megszámozta az 1, 3, 5, 7, 9, . . . számokkal, hogy könnyen észrevegye,
ha valamelyik oldalt elveszítené. Az egész füzetbe így összesen 125 számjegyet írt.

• Hány lapja van Gyuri füzetének?
• Hány egyest írt Gyuri a füzetbe?

3. A Farkasok és a Rókák csapata az éjjeli túrára egy-egy ugyanolyan gyertyát kapott.
A gyertyákat a startnál közösen meggyújtották és elindultak. A túra alatt a Farkasok
csapatából mindenki addig vitte a gyertyát, míg az a feléig le nem égett. A Farkasok éppen
akkor értek célba, amikor a hatodik csapattag a hetediknek adta át a gyertyát. Ettől a
pillanattól kezdve a maradék gyertya még 3 percig égett. A Rókák csapata 2 óra 57 perc
alatt ért célba.

• Melyik csapat ért célba elsőnek?
• Hány perccel előzte meg a nyertes csapat a célban a másodikat?
(A gyertya egyenletesen ég: ugyanannyi idő alatt mindig ugyanolyan hosszú darab ég le.)

A Z6 kategória járási fordulójára

2012. április 11-én (szerdán)

délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és a
versenyzőknek a feladatok megoldására 2 óra álljon a rendelkezésükre. A
versenyző mindegyik feladatért 6 pontot szerezhet. Sikeres megoldónak nyil-
vánul az a versenyző, aki 9 vagy több pontot szerez. A verseny folyamán tilos
a számológépek és egyéb más elektronikus segédeszközök, valamint bármilyen
írásos jegyzetek használata. Ezeket a feltételeket a verseny kezdete előtt kell
a versenyzők tudomására hozni.

A feladatok megoldásai a verseny napján 12 órától megtekinthetők lesznek a
következő weboldalakon: www.olympiady.sk és skmo.sk.

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló eredménylistáját az MO kerületi
bizottságának elnökéhez juttassák el.
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