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Úlohy okresného kola kategórie Z9 (maďarská verzia)

1. Jankának házi feladatra két hatjegyű szám szorzatát kellett kiszámítania. Amikor a számokat a
tábláról a füzetbe másolta, a második számból kifelejtett egy számjegyet, így a hatjegyű szám
helyett a 85522 ötjegyű számot írta le. Otthon észrevette a hibát. Arra viszont emlékezett, hogy
az eredeti szám osztható volt hárommal. Úgy döntött, hogy megpróbálja meghatározni, milyen
lehetett az eredeti szám. Hány ilyen hatjegyű számot találhatott?

2. Renáta olyan PRST trapézt szerkesztett, amelynek alapjai PR és ST , és amely a következő
tulajdonságokkal rendelkezik:

• a PRST trapéz nem derékszögű,
• a TRP háromszög egyenlő oldalú,
• a TRS háromszög derékszögű,
• a TRS és TRP háromszögek egyikének területe 10 cm2.

Határozzátok meg a másik háromszög területét; keressétek meg az összes lehetőséget!

3. Lenkének volt egy nyolcszirmú papírvirága. Minden sziromra pontosan egy egyjegyű szám volt
írva, és egyik szám sem ismétlődött meg a többi virágszirmon. Mikor Lenke a virággal játszott,
észrevett néhány dolgot:

• A virágról le lehetett tépni négy szirmot úgy, hogy a rajtuk levő négy szám összege megegye-
zett a megmaradt virágszirmokon levő számok összegével.

• Úgy is le lehetett tépni négy szirmot, hogy a rajtuk levő négy szám összege kétszer annyi
legyen, mint a megmaradt szirmokon levő számok összege.

• Ráadásul úgy is le lehetett tépni négy szirmot, hogy a rájuk írt számok összege négyszer annyi
legyen, mint a megmaradt szirmokén.

Milyen számok voltak a virágszirmokra írva?

4. A Sötét Erdő vendéglőben óriás ikrek szolgálnak fel. Az egyik Igazmondó, ő becsületes, mindig
pontos számlát ad. Nem úgy a másik, Csalavér, aki minden sütemény árához és minden kancsó
mézbor árához hozzászámol még két krajcárt. Ellátogatott ebbe a vendéglőbe a hét törpe is.
Két asztalhoz ültek le. Az egyik óriásnak ugyanannyit fizettek négy süteményért, mint a másiknak
három kancsó mézborért. Máskor meg Igazmondónak fizettek négy kancsó mézborért 21 krajcárral
többet, mint Csalavérnek három süteményért. Mennyibe került egy sütemény és mennyibe került
egy kancsó mézbor? Minden ár egész krajcárban van megadva és az árak nem változtak.

A Z9 kategória járási fordulójára

2014. január 22-án (szerdán)

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.

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló kijavított megoldásait a verseny eredménylistájával
együtt az MO kerületi bizottságának elnökéhez legkésőb február 17.-ig juttassák el.
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