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1. Az egész számok halmazán oldjátok meg a következő egyenletet:

x2 + y2 + x + y = 4.

2. Adott az ABC derékszögű háromszög, melynek derékszöge a C csúcsnál van.
Legyen F a C csúcsból az AB átfogóra húzott magasságvonal talppontja. Az A,
illetve B pontból az AB egyenesre húzott merőlegeseken tekintsük azokat a D,
illetve E pontokat, amelyek az ABC-vel ellentétes félsíkban fekszenek, és amelyekre
igaz az |AF | = |AD|, illetve |BF | = |BE| egyenlőség. Jelölje R a DE szakasz
középpontját. Bizonyítsátok be, hogy teljesül az |RF | = |CF | egyenlőtlenség és
állapítsátok meg mikor áll fenn egyenlőség!

3. Egy bizonyos városban jól kiépített összefüggő hálózat működik a pletykák ter-
jesztésére (azaz a pletyka tetszőleges pletykástól el tud jutni bármely másik plety-
káshoz), amelyben minden pletykás férfi két pletykás nővel cserél információt, és
minden pletykás nő három pletykás férfival cserél információt. Tegyük fel, hogy a
hálózatban van olyan férfi és nő is, amelyek közül ha bármelyik elhagyná a várost,
akkor már a hálózat nem maradna összefüggő. Keressétek meg a hálózat tagjainak
lehető legkisebb létszámát!

A B kategória iskolai fordulójára

2012. január 26-án (csütörtökön)

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.

Kérjük a tanárokat, hogy az iskolai forduló kijavított megoldásait
a verseny eredménylistájával együtt az MO kerületi bizottságának
elnökéhez legkésőbb február 15-ig juttassák el.
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