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A Z9 kategória járási fordulójának feladatai

1. Hány pár olyan négyjegyű számpalindrom létezik, amelyek különbsége 3674? A számpalindrom
olyan számot jelent, amelynek számjegyeit fordított sorrendben leírva az eredeti számot kapjuk
vissza. A négyjegyű számpalindrom tehát olyan négyjegyű természetes szám, amelyben az
egyesek helyén ugyanaz a számjegy áll, mint az ezresek helyén, valamint a tízesek helyén
ugyanaz a számjegy áll, mint a százasok helyén.
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2. Az ábrán ABC, DBE, IEF és HIG egyenlő oldalú há-
romszögek találhatók. A DBE, IEF és HIG háromszögek
területeinek aránya 9 : 16 : 4.
1. Milyen a HI és IE szakaszok hosszának aránya?
2. Milyen az ABC ésHEC háromszögek területeinek ará-
nya?

3. Adottak az ABCD ésKLMN négyzetek. Mindkét négyzet oldalhossza centiméterben kifejezve
egész szám. A K pont az AB szakasz belső pontja, az L pont a B pontban van, az M pont
pedig a BC szakasz belső pontja. Az AKNMCD hatszög területe 225 cm2. Mekkora lehet
ennek a hatszögnek a kerülete? Keressük meg az összes lehetőséget!

4. Martina kitalált egy sorozat-előállítási módszert. A 128-as számmal kezdte, és ebből így fejezte
ki a sorozat következő tagját: 82 + 5 = 64 + 5 = 69. Ezután folytatta a következő tag
előállításával a 69-ből ugyanolyan módszerrel: 92 + 5 = 81 + 5 = 86. Tehát mindig a sorozat
előző tagjának egyese helyén álló számjegy négyzetéhez adta hozzá az ötös számot és így kapta
a következő tagot.
1. Milyen szám lesz ebben a sorozatban a 2011.-ik tag?
2. Martina ismét a 128-as számmal kezdett, de az 5-ös helyett más természetes számot
választott, mint állandót. Ezúttal a 2011.-ik helyen álló tag 16 lett. Milyen állandót
választott ebben az esetben?

A Z9 kategória járási fordulójára

2011. január 26-én (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 megoldó-
nak 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 elnöké-
hez legkésőb február 21.-ig juttassák el.

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

