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Úlohy krajského kola kategórie Z9 (maďarská verzia)
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1. Az ábrán látható ABCD téglalap AB és BC oldal-
hosszainak aránya 7 : 5. Az ABCD téglalap belsejében
azX és Y pont úgy helyezkedik el, hogy ABX és CDY
egyenlőszárú derékszögű háromszögek (a derékszögek
az X valamint az Y csúcsoknál vannak). A két há-
romszög a szürkére festett 72 cm2 területű négyzetben
fedi egymást. Számítsátok ki az ABCD téglalap AB
és BC oldalának hosszát.

2. Marikának volt tíz kártyalapja, mindegyikre ráírt pontosan egy számot tíz egymás után
következő természetes szám közül. Véletlenül egy kártyát elveszített. A megmaradt kilenc
kártyán a számok összege 2 012 lett. Milyen szám volt az elveszett kártyára írva?
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3. Hányféleképpen lehet az ábrán látható háromszög mezőibe
beírni az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 számokat úgy, hogy minden
négy mezőből álló háromszögben 23 legyen az összegük, és
mindegyik nyíl irányába eső mezők valamelyikében szerepeljen
a nyíl mellett megadott szám.

4. Béla néhány háromjegyű természetes számot számológépen akart összeadni. Első próbálko-
zásra 2 224-et kapott. Amikor ellenőrzésképpen még egyszer összeadta ezeket a számokat,
2 198 jött ki. Ezért még egyszer összeadta őket, most az összeg 2 204 lett. Az ötödik
hozzáadott szám ugyanis meg volt babonázva – Béla minden próbálkozásánál gyengén
nyomott be egy számjegyet, így csak kétjegyű számot adott hozzá a háromjegyű helyett.
Semmilyen más hibát nem követett el. Mennyi Béla számainak helyes összege?
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délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és a
versenyzőknek a feladatok megoldására 4 óra álljon a rendelkezésükre. A ver-
senyző 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.
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