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Úlohy okresného kola kategórie Z5 (maďarská verzia)

1. Egy útszéli parkolóban egymás után néhány egyenlő hosszú parkolóhely sorakozik.
Egy autóbusz elfoglalta balról az ötödik, hatodik és hetedik parkolóhelyet, egy
másik autóbusz pedig jobbról a nyolcadik, kilencedik és tizedik helyet, különben a
parkoló üres volt. Később még leparkolt további négy autóbusz és már semmilyen
következő autóbusz nem fért a parkolóba. Legfeljebb hány parkolóhely volt az
útszéli parkolóban, ha mindegyik autóbusz pontosan 3 parkolóhelyet foglalt el?

2. Lajos egy téglalapot egy vonallal két kisebb téglalapra osztott. A nagy téglalap
kerülete 76 cm volt, a kis téglalapoké 40 cm és 52 cm. Határozzátok meg a nagy
téglalap méreteit!

3. Gyuri és Peti elindították a stopperórát és valamikor az első 15 másodpercen belül
mindketten tapsolni kezdtek. Gyuri az első tapsát követően szabályos időközönként
minden 7. másodpercben tapsolt egyet, Peti az első tapsát követően minden 13.
másodpercben tapsolt. A 90. másodpercben egyszerre tapsoltak. Keressétek meg
az összes lehetőséget, mikor kezdhetett tapsolni Gyuri és mikor Peti!

A Z5 kategória járási fordulójára

2014. január 22-án (szerdán)

délelőtt kell sort keríteni úgy, hogy legkésőbb 10 órakor kezdődjön és a versenyzőknek
a feladatok megoldására 2 óra álljon a rendelkezésükre. 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. Ezeket
a feltételeket a verseny kezdete előtt kell a versenyzők tudomására hozni.

A feladatok megoldásai a verseny napján 12 órától megtekinthetők lesznek a követ-
kező weboldalakon: www.olympiady.sk és skmo.sk.

Kérjük a tanárokat, hogy a második forduló eredménylistáját az MO kerületi bizott-
ságának elnökéhez juttassák el.
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