
61. ročník Matematickej olympiády, 2011/2012

Úlohy krajského kola kategórie C (maďarská verzia)

1. Bizonyítsátok be, hogy az összes x, y, z valós számhármasra, amelyre x < y < z,
fennáll a következő egyenlőtlenség:

x2 − y2 + z2 > (x− y + z)2.

2. Jancsinak három darab kártyája van és mindegyiken egy-egy, kölcsönösen eltérő,
nullától különböző számjegy szerepel. Az ezen kártyákból képezhető háromjegyű
számok összege az egyik ilyen háromjegyű szám háromszorosától hattal nagyobb.
Milyen számjegyek szerepelnek a kártyákon?

3. Jelölje E a CD oldal középpontját egy olyan ABCD parallelogrammában, amely-
ben 2|AB| = 3|BC|. Bizonyítsátok be, hogy ha az ABCE négyszögbe körvonal
írható, akkor ez a körvonal a BC oldalt ennek középpontjában érinti!

4. Egy táblára fel van írva az első n természetes szám. Marína és Tamara felváltva
lép a következő játékban. Elsőként Marína letöröl egy számot a tábláról. Ezután
a soron következő játékos letöröl egy olyan számot, amely az előzővel relatív prím
és a különbségük több, mint egy. Az veszít, aki már nem tud lépni ezen szabály
szerint. Az n = 6 és n = 12 értékeire határozzátok meg, melyik játékos tud úgy
játszani, hogy az ellenfele lépéseitől függetlenül biztosan nyerjen.

A C 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 rendelkezé-
sükre. 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. Eze-
ket 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.
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