
62. ročník Matematickej olympiády, 2012/2013

Úlohy školského kola kategórie C (maďarská verzia)

1. Egy adott egyenlő oldalú háromszögnek rajzoljuk meg a beírt és köré írt körét.
Jelölje S a keletkezett körgyűrű területét, valamint T annak a körnek a területét,
amelynek átmérője megegyezik a háromszög oldalainak hosszával. Melyik terület
a nagyobb: S vagy T? Indokold meg a választ!

2. Határozd meg az összes olyan pozitív egészekből álló a, b számpárt, amelyre fennáll
az

a · [a, b] = 4 · (a, b)
egyenlőség, ahol [a, b] illetve (a, b) rendre az a, b számok legkisebb közös többszö-
rösét, illetve legnagyobb közös osztóját jelöli.

3. Egy szabályos tizenkilencszög minden csúcsa be van festve hat szín valamelyiké-
vel. Bizonyítsd be, hogy létezik olyan három egyforma színű csúcs, amelyek egy
tompaszögű háromszöget határoznak meg!

A C kategória iskolai fordulójára

2013. január 24-én (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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