
62. ročník Matematickej olympiády, 2012/2013

Úlohy krajského kola kategórie B (maďarská verzia)

1. Bizonyítsd be, hogy tetszőleges k 6= ±1, p 6= 0 és q valós számokra érvényes a
következő állítás: Az

x2 + px+ q = 0

egyenletnek a valós számok halmazán akkor és csak akkor van két olyan valós gyöke,
amelyekből egyik a másik k-szorosa, ha fennáll a kp2 = (k + 1)2q egyenlőség.

2. Egy falunak száz lakosa van. A lakosok mindegyikének pontosan három ismerőse
van a faluban. (Az ismeretségek kölcsönösek.)
a) Bizonyítsd be, hogy a faluban létezik olyan 25-fős csoport, amelyben semme-
lyik két lakos sem ismeri egymást!

b) Keresd meg azt a legkisebb n természetes számot, amelyre érvényes, hogy a
lakosok tetszőleges n-fős csoportjában biztosan van 2 akik ismerik egymást!

3. Határozd meg az összes olyan pozitív egészekből álló (a, b, c) számhármast, ame-
lyekre fennáll a

2a+2b+1 + 4a + 16b = 4c

egyenlőség!

4. A síkban adottak az m és n körvonalak, amelyek egymást a K és L pontokban
metszik. Az m körvonalhoz K pontban húzott érintő az n körvonalat az A 6= K
pontban metszi; az n körvonalhoz L pontban húzott érintő az m körvonalat a
C 6= K pontban metszi. A B 6= L pont az AL egyenes m körvonallal való met-
széspontja; a D 6= K pont pedig a CK egyenes n körvonallal való metszéspontja.
Bizonyítsd be, hogy az ABCD négyszög paralelogramma!

A B kategória kerületi fordulójára

2013. április 9-én (kedden)

délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és a versenyzőknek
a feladatok megoldására 4 óra álljon a rendelkezésükre. 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. Ezeket
a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a versenyzők tudomására hozni.

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