
62. ročník Matematickej olympiády, 2012/2013

Úlohy krajského kola kategórie A (maďarská verzia)

1. Adott 21 különböző egész szám úgy, hogy közülük tetszőlegesen kiválasztott 11
szám összege nagyobb, mint a fennmaradó tíz szám összege.
a) Bizonyítsd be, hogy ezen számok mindegyike nagyobb, mint 100.
b) Határozd meg az összes olyan lehetőséget, amikor ezen 21 szám között szerepel
a 101.

2. Legyenek A és B olyan pozitív egész számokból álló halmazok, amelyekre igaz,
hogy az A-ból tetszőlegesen kiválasztott két különböző szám összege eleme B-nek,
valamint B-ből tetszőlegesen kiválasztott két különböző szám hányadosa (nagyobb
osztva kisebb) eleme A-nak. Határozd meg, hogy legfeljebb hány eleme lehet az
A ∪B halmaznak!

3. Egy AB átfogójú, |AC| = 4 és |BC| = 3 befogójú ABC derékszögű háromszögben
két egymást érintő k1(S1, r1) és k2(S2, r2) körvonal fekszik úgy, hogy k1 az AB
és AC oldalakat, k2 pedig az AB és BC oldalakat érinti. Határozd meg az r1 és r2
sugarak hosszát, ha tudod, hogy 4r1 = 9r2.

4. Bizonyítsd be, hogy az a, b, c pozitív számok akkor és csak akkor mérőszámai egy
háromszög oldalainak, amikor az x, y, z ismeretlenű

a(yz + x) = b(xz + y) = c(xy + z), x+ y + z = 1

egyenletrendszernek van megoldása a pozitív valós számok körében!

Az A kategória kerületi fordulójára

2013. január 15-én (kedden)

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 10
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 követ-
kező weboldalakon: www.olympiady.sk és skmo.sk.
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