
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014

Úlohy krajského kola kategórie C (maďarská verzia)

1. Keresd meg az összes (nem feltétlenül különböző számjegyekből álló) a, b, c szám-
jegyhármast, amelyre az 6abc3 és 3abc6 ötjegyű számok aránya 63 : 36.

2. Egy sakkversenyen öt résztvevő indult és mindenki mindenki ellen pontosan egy
partit játszott. Győzelemért 1 pont, döntetlenért fél pont járt, vereségért pedig
nem járt pont. A verseny végeredményét a szerzett pontszámok határozták meg.
Azonos pontszám esetén az egyetlen másodlagos kritérium a győzelmek száma
volt (tehát akinek több győzelme van, az jobb helyen végez). A versenyen minden
versenyző egyenlő pontszámot ért el. Béla legyőzte Petit, és az első helyen Tamással
osztozkodott. Határozd meg, milyen eredménnyel ért véget Peti Marci elleni partija!

3. Az a, b, c pozitív valós számokra fennáll a c2+ab = a2+ b2 egyenlőség. Bizonyítsd
be, hogy ekkor a c2 + ab 5 ac+ bc egyenlőtlenség is fennáll!

4. Adott az ABCD konvex négyszög és az AB oldalának egy olyan E belső pontja,
amelyre |]ADE| = |]DEC| = |]ECB|. Az AED, ill. CEB háromszögek területei
rendre 18 cm2, ill. 8 cm2. Határozd meg az ECD háromszög területét!

A C 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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