
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014
Úlohy okresného kola kategórie Z7 (maďarská verzia)

1. Az ábrán látható táblázatba hét természetes számot kell beírnunk úgy, hogy
mindegyik szürke mezőben a vele szomszédos két fehér mező számainak szorzata
legyen. A fehér mezőkben mind egymástól különböző számok szerepeljenek. A
szürke mezőkben levő számok szorzata 525 legyen. Mennyi lesz a szürke mezőkben
szereplő számok összege? Keressétek meg az összes megoldást!

2. Ivica, Marika, Luca, Szása és Zsuzska versenyeztek, hogy ki tud gyorsabban ol-
vasni. 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. Semelyik
két lány nem olvasott ugyanannyi oldalt, a legrosszabb eredmény pedig 27 oldal
volt. Határozzátok meg, hány oldalt olvastak el az egyes lányok!

3. Egy kődarab úgy repesztett be egy üvegtáblát, hogy azon négy kisebb háromszög
keletkezett, amelyek az ütés pontjában egy közös csúcsban találkoztak. Ismertek a
következő adatok:

• Egy 8 dm széles és 6 dm magas téglalap alakú üvegtábláról volt szó.
• A jobboldali háromszög területe háromszor annyi, mint a baloldali három-
szögé.

• A baloldali háromszög területe kétszer kisebb, mint a lenti háromszögé.
Határozzátok meg az ütés pontjának távolságát a téglalap egyes oldalaitól!

A Z7 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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