
61. ročník Matematickej olympiády, 2011/2012

Úlohy obvodného kola kategórie Z7 (maďarská verzia)

1. Peti és Karcsi sok dáma-partit játszottak le együtt. Megegyeztek, hogy a nyertes 3
pontot kap, a vesztes 2 pontot veszít, és döntetlenért nem jár pont senkinek. Peti
húga szerette volna tudni, hogy hány partit játszottak le és hogy ki vezet, de csak
annyit tudott meg, hogy Peti hatszor nyert, kétszer játszott döntetlent, néhányszor
veszített és Karcsinak pontosan 9 pontja van. Hány partit játszottak le a fiúk és
ki vezet most?

2. Az ABC háromszögben a belső szögek szögfelezői az S pontban metszik egymást.
A BSC szög nagysága 130◦, az ASC szögé 120◦. Mekkora az egyes belső szögek
nagysága az ABC háromszögben?

3. Egy háromjegyű természetes számot pároskának fogunk nevezni, ha tartalmaz két
páros számjegyet és az 1-est. Egy háromjegyű természetes számot páratlankának
nevezünk, ha tartalmaz két páratlan számjegyet és a 2-es számjegyet. Összesen
hány háromjegyű pároska és hány páratlanka szám létezik?

A Z7 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 rendelkezé-
sükre. A versenyző mindegyik feladatért 6 pontot szerezhet. Sikeres
megoldónak nyilvánul 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. Eze-
ket 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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