
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014
Úlohy okresného kola kategórie Z8 (maďarská verzia)

1. Angéla, Barbara, Jani, Viktor és Máté versenyeztek, hogy kinek repül messzebbre a papírre-
pülője. Mindenki egyszer dobott és a dobások hosszának összege 41 méter lett. Máté dobása
volt a legkisebb, ami 90 cm-rel rövidebb lett, mint Angéláé, aki viszont 60 cm-rel kevesebbet
dobott, mint Viktor. Jani dobott a legmesszebbre, repülőjével eltalálta az egész métereket
jelző szalagot. Ha csak Máté, Viktor és Angéla versenyeztek volna, akkor a dobások átlagos
hossza 20 cm-rel kevesebb lenne. Határozzátok meg minden gyerek dobásának hosszát!
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2. Adott az ABCD négyszög (lásd az ábrát). A BCD há-
romszög súlypontja T1, az ABD háromszög súlypontja
T2, és mindkét említett súlypont az AC szakaszon van.
A T1T2 szakasz hossza 3 cm és a D pontnak az AC
szakasztól mért távolsága szintén 3 cm. Számítsátok ki
az ABCD négyszög területét!

3. A különleges rekordok városában kockapiramist építettek. A
legfelső rétegben 1 kocka van, és lefelé haladva rétegenként
kettővel nő a kockák száma (az építmény néhány felső rétege az
ábrán látható). Az első, tehát a legalsó réteg fekete, a második
szürke, a harmadik fehér, a negyedik réteg ismét fekete, az
ötödik szürke, a hatodik fehér, és ilyen rendszer szerint válta-
koznak tovább a színek egészen a legfelső rétegig. Hány rétegből
áll a kockapiramis, ha az építéséhez 55-tel több fekete kockát
használtak fel, mint fehéret?

A Z8 kategória járási fordulójára

2014. április 9-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 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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