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Úlohy obvodného kola kategórie Z9 (maďarská verzia)
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G1. Adott az ABCD paralelogramma, ahogyan az ábrán
látható. Az E pont az AB oldalon mozog, a G pont
pedig a DC oldalon úgy, hogy eközben az EG szakasz
mindig párhuzamos marad az AD-vel. Amikor az EG
ésDB szakaszok F metszéspontja aDB átló egyötödén
helyezkedett el a D ponthoz közelebb, akkor a parale-
logramma befestett része 1 cm2-rel volt nagyobb, mint
amikor F a DB kétötödén volt (ismét a D-hez köze-
lebb). Mekkora az ABCD paralelogramma területe?

2. Hófehérke kertjében 101 gipszből készült kerti törpe van a legnehezebbtől a legkönnyebbig sorba
rendezve úgy, hogy minden két szomszédos törpe tömegének különbsége ugyanannyi. Egyszer Hófe-
hérke megmérte a törpéket és megállapította, hogy az első, tehát a legnehezebb, pontosan 5 kg-os.
Hófehérke akkor lepődött meg a legjobban, amikor mérlegre állította az összes törpét a 76.-tól a
80.-ig és kiderült, hogy ugyanannyit nyomnak, mint az összes törpe a 96.-tól a 101.-ig. Hány kg-os
a legkönnyebb törpe?

3. Egy utazási klub háromnapos biciklitúrát szervezett. Az első napon szerették volna megtenni a
tervezett út egyharmadát, de 4 km-rel kevesebbet tettek meg. A második napon többet akartak
megtenni: a fennmaradt útszakasz felét, de 2 km-rel kevesebbet tettek meg, mint szerettek volna.
A harmadik napon viszont mindent behoztak, megtették a fennmaradt útszakasz 1011 -ed részét és
még 4 km-t, így aztán a tervezett célba értek. Milyen hosszú volt a tervezett út, mekkora utat tettek
meg az első, a második és a harmadik napon?

4. Az
”
Építkezőknek“ elnevezésű kiállítás szervezője két részre osztotta a kiállítást:

”
Építéstechnológia“

és
”
Épületek más szemszögből“. Mivel kíváncsi volt a látogatók véleményére, minden látogatót

megkért egy egyszerű kérdőív kitöltésére mielőtt távozott volna. A kérdőívekből ezeket az érdekes
összefüggéseket lehetett megállapítani:

• akiknek az első rész tetszett, azok közül 96%-nak a második rész is tetszett;
• akiknek a második rész tetszett, azok közül 60%-nak az első rész is tetszett;
• az összes látogató közül 59%-nak sem az első sem a második rész nem tetszett.

A látogatók hány százaléka nyilatkozott úgy, hogy tetszett neki a kiállítás első része?

A Z9 kategória járási fordulójára

2012. január 25-én (szerdán)

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 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.

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló kijavított megoldásait a verseny ered-
ménylistájával együtt az MO kerületi bizottságának elnökéhez legkésőb február 20.-ig
juttassák el.
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