
61. ročník Matematickej olympiády, 2011/2012

Úlohy krajského kola kategórie B (maďarská verzia)
1. Adott 2 012 darab egytől kisebb pozitív valós szám melyek összege 7. Bizonyítsátok
be, hogy ezek a számok négy csoportra oszthatók úgy, hogy minden csoportban a
számok összege legalább 1 legyen.

2. Határozzátok meg, hány különböző módon rendelhetők egy ABCDEFGHI
szabályos kilencszög csúcsaihoz a {17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97} halmaz elemei
úgy, hogy különböző elemek különböző csúcsokhoz legyenek rendelve, valamint
tetszőleges három szomszédos csúcshoz rendelt elemek összege osztható legyen
hárommal.

3. Egy ABC derékszögű háromszög beírt köre az AB átfogót a K pontban érinti.
Az AK szakaszt elforgatjuk 90◦-kal az AP helyzetbe, és a BK szakaszt szintén
elforgatjuk 90◦-kal a BQ helyzetbe úgy, hogy a P , Q pontok az ABC-vel ellentétes
félsíkban feküdjenek.
a) Bizonyítsátok be, hogy az ABC és PQK háromszögek területei egyenlőek!
b) Bizonyítsátok be, hogy az ABC háromszög kerülete nem nagyobb a PQK
háromszög kerületénél! Állapítsátok meg, mikor áll fenn egyenlőség!

4. Keressétek meg az összes valós x, y számpárt, amely kielégíti a következő egyen-
letrendszert:
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⌋
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⌋
= −6.

(Itt bac az a szám alsó egész részét jelöli, azaz azt a legnagyobb egész számot,
amely nem nagyobb a-nál.)

A B kategória kerületi fordulójára

2012. április 17-én (kedden)

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 10
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 követ-
kező weboldalakon: www.olympiady.sk és skmo.sk.
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