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Úlohy obvodného kola kategórie Z7 (maďarská verzia)

1. Vendi nagypapa két unokájával, Cirillel és Metóddal horgászfelszerelést vásárolt.
A fizetendő összegre felfigyelt Cirill is és a nagyapja is. Egy négyjegyű számról volt
szó, amelyben az első számjegy eggyel nagyobb volt, mint a harmadik számjegy, de
eggyel kisebb, mint az utolsó számjegy. A négy számjegy összege 6 volt. Cirill még
azt is észrevette, hogy az első két számjegyből álló szám 7-tel nagyobb kétjegyű
szám, mint az utolsó két számjegyből álló szám. Nagyapa pedig azért tartotta
érdekesnek a számot, mert éppen az ő és a két unokája korának szorzata volt.
(Mindkét unoka több mint egy éves.) Hány éves Vendi nagypapa és hány évesek
az unokái?

2. Petra egy ABC egyenlő oldalú háromszöget tartott a kezében. Először úgy hajtotta
össze, hogy az A és a C pont fedjék egymást. Az így keletkezett alakzatot pedig úgy
hajtotta össze, hogy a B és a C pont fedjék egymást. Aztán papírra rajzolta ezt
az alakzatot és megállapította, hogy területe 12 cm2. Mennyi az eredeti háromszög
területe?

3. Egy raktárba cementet szállítottak 25 kg-os és 40 kg-os zsákokban. A kisebb zsákok-
ból kétszer annyi volt, mint a nagyobbakból. A raktáros megmondta a főnökének,
hogy összesen hány zsák cement érkezett, de nem említette meg, hogy melyikből
mennyi. A főnök azt gondolta, hogy minden zsák 25 kg-os. Megszorozta tehát
a zsákok számát 25-tel, és beírta, hogy ezek szerint mennyi cementet kaptak.
A következő éjjel elloptak 60 nagy zsák cementet, így a raktárban pontosan annyi
kg cement maradt, amennyit a főnök beírt. Hány kg cement maradt a raktárban?
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délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és a versenyzőknek
a feladatok megoldására 2 óra álljon a rendelkezésükre. 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. Ezeket
a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a versenyzők tudomására hozni.

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

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló eredménylistáját az MO kerületi bizott-
ságának elnökéhez juttassák el.
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