
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014
Úlohy krajského kola kategórie Z9 (maďarská verzia)

1. A csillagok a hármas szám 16 egymást követő természetes számú többszörösét jelképezik
balról jobbra növekvő sorrendben leírva. A baloldali keretben levő számok összege ugya-
nannyi, mint a jobboldali keretben levő számoké. Határozzátok meg a 16 szám közül a
legkisebbet!
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2. Az ABC egyenlő oldalú háromszögbe egy DEF egyenlő
oldalú háromszöget írtunk. A D, E, F csúcsok az AB,
BC és AC oldalakon vannak úgy, hogy a DEF háromszög
oldalai merőlegesek az ABC háromszög oldalaira (lásd az
ábrát). Legyen továbbá DG szakasz a DEF háromszög
súlyvonala és jelölje H a DG egyenes és a BC egyenes
metszéspontját. Határozzátok meg a HGC és DBE há-
romszögek területeinek arányát!

3. Dankának volt egy tízszirmú papírvirága. Minden sziromra pontosan egy számjegy volt
írva és egyik számjegy sem ismétlődött meg a többi virágszirmon. Danka leszakított két
szirmot úgy, hogy a megmaradt virágszirmokon a számok összege a 9 többszöröse lett.
Ez után leszakított további két szirmot úgy, hogy a megmaradt szirmokon levő számok
összege a 8 többszöröse lett. Végül további két szirmot szakított le úgy, hogy a megmaradt
szirmokon a számok összege a 10 többszöröse lett. Milyen összegek keletkezhettek az egyes
szirompárok letépése után? Keressétek meg az összes lehetőséget!

4. Egy sporttáborban négy lány vívott néhányszor egymással. Ha összeadjuk két lány meg-
nyert mérkőzéseinek számát (minden lehetséges párra), akkor a 8, 10, 12, 12, 14 és 16
számokat kapjuk. Hány mérkőzést nyertek meg a lányok egyesével külön-külön?
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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 versenyző 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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