MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z5
(maďarská verzia)
1 Irjatok a kö rö kbe termé szetes szá mokat 1-tő l 20-ig ú gy, hogy minden szá m pontosan egyszer szerepeljen é s
az elő ı́rt mű veletek eredmé nyeit adjá k.
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(Miroslava Farkas Smitková )

2 A tö rpé k kocká kat festettek zö ld é s fehé r festé kkel ú gy, hogy minden lap egyszı́nű re volt festve a ké t szı́n valamelyiké vel. Nemsoká ra é szrevetté k, hogy né mely befestett kocká k megfelelő elforgatá s utá n teljesen egyformá k, é s
ennek alapjá n csoportosı́tani kezdté k ő ket (az egyformá ra festett kocká k egy csoportba kerü ltek). Legfeljebb
há ny csoportot kaphattak?
(Iveta Janč igová )

3 Adá m á tszá molta a szivá rvá ny-golyó gyű jtemé nyé t. Megá llapı́totta, hogy a golyó kat tö bbfé leké ppen feloszthatja
azonos szá mú golyó t tartalmazó kupacokra. Ha há rom kupacba osztaná ő ket, akkor minden kupacban 8 golyó val
tö bb lenne, mint akkor, amikor né gy kupacba osztaná ő ket. Há ny szivá rvá ny-golyó ja volt Adá mnak?
(Eva Semerá dová )

4 Gyuri a sakktá bla sarká bó l az itt lá tható 15 mező bő l á lló alakzatot vá gta ki.

Ezutá n levá gott né há ny tová bbi mező t, mé gpedig ú gy, hogy az ı́gy kapott alakzat nem volt lyukas, nem esett szé t,
azonos szá mú fehé r é s fekete mező t tartalmazott é s a lehető legnagyobb terü lete volt. Gyuri rá adá sul é szrevette,
hogy az ö sszes ilyen tulajdonsá gú alakzat kö zü l az ö vé nek van a lehető legnagyobb kerü lete. Mely mező ket vá gta
le Gyuri? Adjá tok meg az ö sszes lehető sé get!
(Michaela Petrová )

5 Egy papı́rlapra egy 4 cm oldalhosszú 𝐴𝐵𝐶𝐷 né gyzet volt rajzolva. Pá l megszerkesztette egy olyan té glalap csú csait, amelynek a terü lete há romszor nagyobb volt, mint az 𝐴𝐵𝐶𝐷 né gyzet terü lete. Pá l csak kö rö ket szerkesztett,
mert nem talá lta a vonalzó t. Hogyan já rhatott el Pá l? Irjatok le legalá bb egy szerkeszté si mó dot!
(Karel Pazourek)

6 Egy parkoló ban autó k é s biciklik voltak. Ha mé g egy autó jö tt volna, akkor ugyanannyi autó lett volna, mint bicikli.
Ha nem autó , hanem tová bbi ö t bicikli jö tt volna, akkor a biciklik é s az autó k kerekei szá ma megegyezett volna.
Há ny autó é s há ny bicikli volt a parkoló ban?
(Monika Dillingerová )

A megoldá sok leadá sá nak hatá rideje:
• 1., 2., 3. feladat: 2021. november 19.
• 4., 5., 6. feladat: 2021. december 17.

