
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014
Úlohy okresného kola kategórie Z6 (maďarská verzia)

1. Egy kerítés mellett északról dél felé haladva először egyenlő távolságra levő osz-
lopokat láthatunk. Egy bizonyos oszloptól kezdve azonban 2,9 m-re rövidül ez a
távolság, aztán végig ennyi marad egészen a kerítés déli végéig. Az 1. és a 16. oszlop
között (észak felől számítva) nem változnak a közök, e két oszlop közötti távolság
48 m. A 16. és a 28. oszlop közötti távolság 36 m. Hányadik oszlopnak különböző
a két szomszédjától mért távolsága?

2. Ivica, Marika, Luca, Szása és Zsuzska versenyeztek, hogy ki tud gyorsabban olvasni.
Luca egy óra alatt 32 oldalt tudott elolvasni, ami pontosan középen volt a Szása
és Zsuzska által elolvasott oldalak száma között. Ivica 5 oldallal többet olvasott el,
mint Zsuzska, és Marika 8 oldallal kevesebbet, mint Szása. Ivica eredménye Marika
és Zsuzska eredménye között pontosan középen helyezkedett el. Határozzátok meg,
hány oldalt olvastak el az egyes lányok!
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3. Az ábrán látható derékszögű négyszögek néhány
csúcsa közös. Oldalhosszaik centiméterben megadva
egész számok. A DRAK derékszögű négyszög te-
rülete 44 cm2, aDUPE területe 64 cm2, aDUPLAK
sokszög területe pedig 92 cm2. Milyen hosszúak a
DUPLAK sokszög egyes oldalai? Keressétek meg az
összes megoldást!

A Z6 kategória járási fordulójára

2014. április 9-én (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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