
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014

Úlohy krajského kola kategórie B (maďarská verzia)

1. A valós számok halmazán oldd meg a következő egyenletrendszert:

x2 + 6(y + z) = 85,

y2 + 6(z + x) = 85,

z2 + 6(x+ y) = 85.

2. Jancsi felírt egy táblára néhány (legalább három darab) különböző prímszámot.
Ha ezekből bármelyik kettőt összeadta és az összegüket 7-tel csökkentette, akkor
egy olyan számot kapott, amely fenn volt a táblán. Mely számok lehettek felírva a
táblára?

3. Az ABC élesszögű háromszög BC és AB oldalai fölött kívülről meg vannak szer-
kesztve a k és l félkörvonalak. Jelölje rendre D ill. E az A ill. C csúcsokból húzott
magasságvonalak k ill. l félkörökkel való metszéspontját. (A magasságvonalakat ez
esetben egyeneseknek tekintjük.) Bizonyítsd be, hogy |BE| = |BD|.

4. Egy 8×8-as sakktábla minden mezőjébe egy nemnegatív egész szám van beírva úgy,
hogy azok a mezőpárok, amelyek egymásnak valamely fő átlón keresztüli tengelyes
tükörképei, ugyanazokat a számokat tartalmazzák. Az összes mezőn található 64
szám összege 1 000, az átlókon található 16 szám összege pedig 200. Bizonyítsd be,
hogy a táblázat minden sorában és oszlopában a számok összege legfeljebb 300.
Érvényes ugyanez az állítás 299-re?

A B kategória kerületi fordulójára

2014. április 8-án (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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