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1. Béla 24 egyenlő nagyságú négyzet alakú talajcsempét vásárolt. Minden csempe
oldalhossza 40 cm. Az összes csempe felhasználásával lecsempézett egy lehető leg-
kisebb kerületű téglalap alakú területet a víkendháza előtt. Mekkora volt ennek a
lecsempézett téglalapnak a kerülete? (Béla se nem vágta el, se más módon nem
darabolta szét a csempéket.)

2. Rumcajs rabló a fiát, Csibészkét, a számok írására tanította. Elsőként Csibészke az
1-est írta le, azután a 2-est, majd sorra az utánuk következő természetes számokat.
Csibészke ezt nemsokára megunta, kérte, hogy hagyják abba az írást. Rumcajs ele-
get tett a kérésének. Melyik számot írta le Csibészke utoljára, ha a nulla számjegy
35-ször fordul elő a leírt számokban?

3. A villanydróton 9 fecske ül úgy, hogy minden két szomszédos fecske ugyanolyan
távolságra van egymástól. Az első és az utolsó fecske távolsága 720 cm.

• Mekkora a távolság két szomszédos fecske között?
• Hány fecske lenne a dróton, ha minden kettő eddigi közé odaülne további

három?

A Z5 kategória járási fordulójára

2012. január 25-én (szerdán)

délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és
a versenyzőknek a feladatok megoldására 2 óra álljon a rendelkezé-
sükre. A versenyző mindegyik feladatért 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 használata. Eze-
ket a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a versenyzők tudomására
hozni.

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

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló eredménylistáját az MO
kerületi bizottságának elnökéhez juttassák el.
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