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1. Júlia papírjára egy négyjegyű szám van felírva. Ha felcseréli az egyesek és a százasok
helyén levő számjegyeit és összeadja ezt az új és az eredeti számot, akkor 3 332-t
kap. Ha viszont az ezresek és a tízesek helyén levő számjegyeket cserélte volna fel,
akkor az összeg 7 886 lett volna. Milyen szám volt Júlia papírjára írva?

2. Zeller úr kertjében két egyforma tartály volt: négyzet alapú, négyoldalú hasáb
alakú, amelyekben összesen 300 liter víz volt. Az első tartályban a víz pontos kocka
alakban a tartály 62,5%-át töltötte ki. A második tartályban 50 literrel több víz
volt. Milyenek a méretei Zeller úr tartályainak?

3. Egy kódolási játékban 168 játékos vett részt 50 csapatot alkotva, amelyekben a
csapattagok száma kettőtől ötig terjedt. A legtöbb csapat négytagú volt, háromtagú
csapat 20 volt és legalább egy öttagú csapat is részt vett a játékban. Hány kéttagú,
négytagú és öttagú csapat volt?

A Z8 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 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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