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A Z6 kategória járási fordulójának feladatai

1. Morgóné mobiltelefonján 2010. július elsején a kredit összege 3,14 € volt. Ebből
a kreditből a szolgáltató sorra levonja az egyes beszélgetések díjait, minden
megkezdett percért 9 centet. Morgóné nem szokott SMS-ezni, nem használ
semmilyen más fizetett szolgáltatást sem. A kreditet szükség szerint szokta
feltölteni, mindig pontosan 8 euróval. 2010. december 31-én a kredit összege 7,06 €

volt. Legkevesebb hányszor töltötte fel a kredittárcáját Morgóné az említett félév
során?

2. A KLMN téglalap átlóinak metszéspontja a KL egyeneshez 2 cm-rel közelebb van,
mint az LM egyeneshez. A téglalap kerülete 56 cm. Mennyi a KLMN téglalap
területe?

3. Nyáron a nagymamánál találkozott mind a hat unokája. A nagymama elárulta
róluk, hogy

• Martinka néha segít a 8 évvel fiatalabb öccse, Tamás ellátásában,
• Vera, aki 7 évvel idősebb, mint Ivanka, szívesen mesél rémtörténeteket,
• Martinkával gyakran civakodik az egy évvel fiatalabb Jaro,
• Tamás 11 évvel fiatalabb, mint Kati,
• Ivanka gyakran bosszantja a 4 évvel idősebb bátyját, Jarot,
• a fiúk összesen 13 évesek.

Hány évesek az egyes unokák?

A Z6 kategória járási fordulójára

2011. április 6-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 fela-
datért 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 hasz-
nálata. Ezeket a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a
versenyzők tudomására hozni.

A feladatok megoldásai a verseny napján 12 órától megte-
kinthetők lesznek a következő weboldalakon:
www.olympiady.sk és skmo.sk

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló eredménylistá-
ját az MO kerületi bizottságának elnökéhez juttassák el.

http://www.olympiady.sk
http://skmo.sk

