MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh domáceho kola kategórie C
(maďarská verzia)
1 Az iskola kertjé ben diá kok egy csoportja a molekula nevű já té kot já tsza. Elő szö r a taná r azt az utası́tá st adja,
hogy alkossanak há romfő s csoportokat. Egy diá k felmarad, ı́gy ő kiesik a já té kbó l. Ezutá n a tová bbjá tszó diá kok
né gyfő s csoportokra osztó dnak, s megint felmarad egy diá k, aki ı́gy kiesik a já té kbó l. Majd ugyanı́gy ö tfő s csoportokra osztó dnak, s szinté n felmarad egy diá k, aki kiesik a tová bbi já té kbó l. A taná r most azt az utası́tá st adja,
hogy osztó djanak hatfő s csoportokra. Bizonyı́tsd be, hogy ismé t egy diá k fog felmaradni!
(Josef Tkadlec)

2 Keresd meg azokat a kü lö nbö ző ké tjegyű szá mokbó l á lló szá mné gyeseket, amelyekre egyszerre teljesü lnek a kö vetkező felté telek:
(i) A szá mné gyes azon elemeinek ö sszege amelyek tartalmazzá k a 2-es szá mjegyet, egyenlő 80-nal.
(ii) A szá mné gyes azon elemeinek ö sszege amelyek tartalmazzá k a 3-as szá mjegyet, egyenlő 90-nel.
(iii) A szá mné gyes azon elemeinek ö sszege amelyek tartalmazzá k az 5-ö s szá mjegyet, egyenlő 60-nal.
(Jaroslav Zhouf)

3 Az 𝐴𝐵𝐶 há romszö g 𝐵𝐶 oldalá nak belsejé ben adottak a 𝐷 é s 𝐸 pontok ú gy, hogy |𝐵𝐷| = |𝐷𝐸| = |𝐸𝐶|, s az 𝐴𝐶 oldal
belsejé ben adottak az 𝐹 é s 𝐺 pontok ú gy, hogy |𝐴𝐺| = |𝐺𝐹| = |𝐹𝐶|. Vegyü k azt a há romszö get, amely az 𝐴𝐸, 𝐺𝐷,
𝐵𝐹 szakaszokkal van behatá rolva. Bizonyı́tsd be, hogy ezen há romszö g terü leté nek ará nya az 𝐴𝐵𝐶 há romszö g
terü leté hez viszonyı́tva csak egyetlen é rté ket vehet fel é s hatá rozd meg ezt az é rté ket!
(Jaroslav Zhouf)

4 Egy 10 × 10-es tá blá zat az 1 é s −1 szá mokkal van kitö ltve ú gy, hogy a szá mok ö sszege, egy sor kivé telé vel, minden sorban egyenlő nullá val, s ugyanú gy a szá mok ö sszege minden oszlopban, egy oszlop kivé telé vel, egyenlő
nullá val. Hatá rozd meg a tá blá zatban szereplő ö sszes szá m lehető legnagyobb ö sszegé t!
(Patrik Bak)

5 Adott az egyenlő oldalú 𝐴𝐵𝐶 há romszö g é s az 𝐴𝐵 oldal belsejé ben egy 𝐷 pont. A 𝐵𝐶-vel ellenté tes fé legyenesen
vegyü k fel azt az 𝐸 pontot, amelyre |𝐶𝐷| = |𝐷𝐸|. Bizonyı́tsd be, hogy ekkor |𝐴𝐷| = |𝐵𝐸|.
(Jaroslav Svrč ek)

6 Keresd meg az 𝑎+𝑏+𝑐+𝑑 ö sszeg ö sszes lehetsé ges é rté ké t, ha az 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 olyan pozitı́v egé sz szá mok, amelyekre
fenná ll az
𝑎 −𝑏
𝑐 −𝑑 + 𝑏 −𝑑
𝑐 − 𝑎 = 2021
egyenlő sé g!
(Má ria Domá nyová , Patrik Bak)
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