
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014

Úlohy krajského kola kategórie A (maďarská verzia)

1. Keresd meg az összes olyan pozitív egész számot, amely nem a 2-es szám hatvá-
nya, ugyanakkor előállítható a legnagyobb páratlan osztójának háromszorosa és a
legkisebb egytől nagyobb páratlan osztójának ötszöröse összegeként.

2. A síkban adottak a k1(S1, r1) és k2(S2, r2) körvonalak, ahol |S1S2| > r1 + r2.
Keresd meg azon X pontok halmazát, amelyek nem az S1S2 egyenesre illeszkednek
és rendelkeznek a következő tulajdonsággal: Az S1X, ill. S2X szakasz rendre a k1,
ill. k2 körvonalat olyan pontokban metszi, amelyek S1S2 egyenestől mért távolsága
megegyezik.

3. Keresd meg az összes olyan x, y és z valós számhármast, amelyre fennáll:
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4. Egy röplabdatornán 6 csapat vett részt és mindenki mindenkivel pontosan egyszer
játszott. Az öt forduló mindegyikében a mérkőzések egyidőben három különböző:
1-es, 2-es és 3-as számú pályán zajlottak. Hány különböző lehetséges szétírása volt
a tornának? Szétírás alatt egy 3× 5-ös táblázatot értünk, ahol az (i, j) pozícióban
(i ∈ {1, 2, 3} és j ∈ {1, 2, 3, 4, 5}) az a két csapat van feltüntetve (sorrendre való
tekintet nélkül), amelyek a j-edik fordulóban az i számú pályán játszottak. A
végeredményt nem muszáj a tízes számrendszerbeli alakban feltüntetni, elég ha
prímtényezőkre bontott alakban írod fel.

Az A kategória kerületi fordulójára

2014. január 14-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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