
62. ročník Matematickej olympiády, 2012/2013
Úlohy obvodného kola kategórie Z5

(maďarská verzia)

1. A cserkésztáborban egy öreg mérlegen méredzkedtek a cserkészek. Vezetőjük figyel-
meztette őket, hogy a mérleg ugyan nem pontos, de a valódi és a mért érték közti
különbség mindig ugyanannyi. Misi esetében a mérleg 30 kg-ot mutatott, Emilnek
pedig 28 kg-ot, de amikor mindketten ráálltak a mérlegre, akkor 56 kg-ot mutatott.
Hány kg-os valójában Misi és hány kg-os Emil?

2. Az ábrán 14 egyforma kis kockából összeragasztott építmény
látható. Az építményt minden oldalról be szeretnénk festeni,
alulról is. Mennyi festékre lesz szükségünk, ha egy kis kocka
teljes befestéséhez 10 milliliter festék kell?

3. Radka szülinapja reggelén egy nagy csomag Lentilky cukorkát kapott. Minden nap
ebéd után torkoskodott belőlük úgy, hogy munkanapokon (azaz nem hétvégeken)
mindig 3 cukorkát vett el, szombaton és vasárnap pedig mindig ötöt. Egyik este
rájött, hogy eddig éppen 111 Lentilky cukorkát evett meg. A hét melyik napján
lehetett Radka szülinapja? Keressétek meg mindkét megoldást!

A Z5 kategória járási fordulójára

2013. január 23-án (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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