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Úlohy obvodného kola kategórie Z8 (maďarská verzia)

1. Egy színház a szezon alatt harmincszor vitte színre az
”
Esti rögtönzések“ című

darabot. Filoména, a főhős lelkes rajongója, a szezon elején kiszámította, hogy
mennyibe kerülne, ha minden előadást megnézne. Néhány előadás után viszont a
jegy ára 6 €-val drágább lett. Később a színház szerzett egy támogatást, aminek
következtében ezt az új árat 8,50 €-val csökkentették. A szezon végén Filoména
elmondhatta, hogy nem hagyott ki egyetlen előadást sem és a belépőjegyekre
pontosan annyit költött, amennyit a szezon elején kiszámított. Hányszor látta
Filoména az előadást az eredeti jegyárért?

2. Keressétek meg azt a legkisebb természetes számot, amelyiknek a fele osztható
hárommal, harmada osztható néggyel, negyede osztható tizeneggyel és a fele héttel
való osztás után 5 maradékot ad.
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3. Adott az ABC háromszög, amelynek vázlata az
ábrán látható. Az AB oldalon van egy X pont és
a BC oldalon egy Y pont úgy, hogy CX az ABC
háromszög súlyvonala, AY a magassága és XY az
ABC háromszög középvonala. Számítsátok ki az
ábrán szürkére festett háromszög területét, ha az
ABC háromszög területe 24 cm2.

A Z8 kategória járási fordulójára

2012. április 11-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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