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1. Egy tánciskolát fiúk és lányok csoportja látogat. A 15 fiú mindegyike pontosan 4
lányt ismer, és minden lány pontosan 10 fiút ismer. (Az ismeretségek kölcsönösek.)
Bizonyítsd be, hogy bármelyik két fiúnak van legalább két közös lányismerőse!

2. Az ABCD paralelogramma belsejében adott a K pont, a BC és AD párhuzamosok
közötti sávban a CDA-val ellentétes félsíkban pedig adott az L pont. Az ABK,
BCK, DAK és DCL háromszögek területe rendre SABK = 18 cm2, SBCK =
= 8 cm2, SDAK = 16 cm2 és SDCL = 36 cm2. Számítsd ki a CDK és ABL
háromszögek területét!

3. Keresd meg az összes olyan pozitív egész a és b számokat, amelyekre az a2+b szám
62-vel nagyobb, mint a b2 + a.

4. Határozd meg azt a legkisebb pozitív egész v számot, amelyre érvényes: A szabályos
húszszög tetszőlegesen kiválasztott v csúcsa között biztosan található három olyan,
amelyek egy egyenlőszárú derékszögű háromszöget alkotnak.

A C kategória kerületi fordulójára

2013. április 9-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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