
62. ročník Matematickej olympiády, 2012/2013
Úlohy obvodného kola kategórie Z6

(maďarská verzia)

1. Pat ezt a feladatot írta a táblára:

589 + 544 + 80 = 2 013.

Mat ki akarta javítani, hogy valóban egyenlő legyen a két oldal. Egy olyan isme-
retlen számot keresett, amelyet ha hozzáad a bal oldali első összeadandóhoz, kivon
a második összeadandóból és megszorozza vele a harmadik összeadandót, akkor
érvényes lesz az egyenlőség. Melyik ez a szám?

2. Lenke két kétjegyű számra gondolt. Az egyiknek mindkét számjegye páros, a má-
siknak mindkettő páratlan. Ha a két számot összeadja, ismét kétjegyű számot kap,
amelynek az első számjegye páros, a második páratlan. Lenke elárulta még, hogy
mindhárom kétjegyű szám a három többszöröse, és hogy az egyik páratlan szám-
jegy 9. Milyen számokra gondolhatott Lenke? Keressétek meg az összes megoldást!

3. Az ABCD négyszögnek a következő tulajdonságai vannak:

• az AB és a CD oldal egyenlő hosszú,
• a B csúcsnál derékszög van,
• az ADB egyenlő szárú háromszög alapja az AB oldal,
• a BC és CD oldalak 10 cm hosszúak.

Határozzátok meg ennek a négyszögnek a területét!

A Z6 kategória járási fordulójára

2013. április 17-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 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. Ezeket
a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a versenyzők tudomására hozni.

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

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló eredménylistáját az MO kerületi bizott-
ságának elnökéhez juttassák el.
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