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(maďarská verzia)

1. Egy kis királyságban az alattvalók meglátogatták az új királyt és a miniszterét. Minde-
gyikük vitt valamilyen ajándékot. A 60 legszegényebb alattvaló saját kezűleg faragott kis
szobrot vitt, a gazdagabbak vagy 2 aranypénzt vagy 3 ezüstpénzt vittek. Az ajándékba
vitt ezüstpénzek száma több mint 40, de kevesebb, mint 100 volt. Az összes szobrocskát a
miniszter kapta, ehhez még megkapta az összes aranypénz egyhetedét és az összes ezüstpénz
egyharmadát. A király és a miniszter azonos számú ajándéktárgyat kapott. Hány alattvaló
lehetett a királyságban? Hány aranypénzt és hány ezüstpénzt vihettek ajándékba?

2. Matyi füzetében egy sorba 6 különböző természetes szám volt írva. A második közülük az
első kétszerese, a harmadik a második kétszerese és így tovább, minden további szám az
előtte lévő kétszerese. Matyi ezeket a számokat beírta a következő táblázatba tetszőleges
sorrendben, minden ablakba egyet.

A táblázat első oszlopában szereplő két szám összege 136 lett, a második oszlop számainak
összege ennek kétszerese, tehát 272 lett. Mennyi az összege a harmadik oszlopban szereplő
számoknak?

3. Adott az ABCDEFGH szabályos nyolcszög és az X pont úgy, hogy az A pont a BDX
háromszög ortocentruma (a magasságvonalak metszéspontja). Számítsátok ki a BDX
háromszög belső szögeinek nagyságát.

4. A TESTOVANIE szóban az azonos betűket azonos nem nulla számjegyekkel helyettesítjük,
a különböző betűket különböző nem nulla számjegyekkel. Az így kapott szám számje-
gyeinek szorzata valamilyen természetes szám második hatványa. Keressétek meg a lehető
legnagyobb számot, amit a betűk helyettesítésével a fenti követelmények teljesítése mellett
kaphatunk.

A Z9 kategória kerületi fordulójára
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délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és a
versenyzőknek a feladatok megoldására 4 óra álljon a rendelkezésükre. A ver-
senyző mindegyik feladatért 6 pontot szerezhet. Sikeres megoldónak nyilvánul
az a versenyző, aki 12 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
következő weboldalakon: www.olympiady.sk és skmo.sk.
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