MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z6
(maďarská verzia)
1 Az é n egyetlen iam akkor szü letet, amikor 37 é ves voltam. Ez é ppen 32 é vvel nagyapa halá la utá n tö rté nt, aki 64
é vesen halt meg. Nagyapa 12 é vvel volt idő sebb nagyanyá ná l, aki pontosan 18 é ves volt, amikor 1947-ben ö sszehá zasodtak. Melyik é vben szü letett a iam?
(Miroslava Farkas Smitková )

2 Pé ternek volt egy 2 cm szé les ismeretlen hosszú sá gú té glalapja. Rozinak is volt egy 2 cm szé les té glalapja, aminek
a hossza megegyezett Pé ter té glalapjá nak a kerü leté vel. Amikor a ké t té glalapot a rö videbbik oldaluk menté n
egymá s mellé tetté k, egy 63 cm kerü letű té glalapot kaptak. Mennyi Pé ter té glalapjá nak a terü lete?
(Karel Pazourek)

3 Misi olyan szá mokat vizsgá l, amelyek kifejezhető k legalá bb ké t egymá s utá n kö vetkező termé szetes szá m ö sszegeké nt. Kü lö nlegesen azok a szá mok é rdeklik, amelyek ı́gy tö bbfé leké ppen is kifejezhető k (pl. 18 = 5 + 6 + 7 =
3 + 4 + 5 + 6). Azokat a szá mokat, amelyeket ilyen mó don legalá bb há romfé leké ppen ki lehet fejezni, lá tvá nyos
szá moknak nevezte. Keressetek legalá bb há rom lá tvá nyos szá mot.
(Veronika Hucı́ková )

4 Kubo leı́rt egy né gyjegyű szá mot, amely ké t pá ros é s ké t pá ratlan szá mjegybő l á llt. Ha mindké t pá ros szá mjegyet tö rö lné ebbő l a szá mbó l, akkor né gyszer kisebb szá mot kapna, mint akkor, ha mindké t pá ratlan szá mjegyet
tö rö lné . Melyik a legnagyobb szá m ezekkel a tulajdonsá gokkal, amit Kubo leı́rhat?
(Michaela Petrová )

5 Mojmı́r egy szabá lyos hatszö get 12 egyforma ré szre vá gott. Ezekbő l a ré szekbő l (nem felté tlenü l mindegyiket felhaszná lva) kü lö nbö ző deré kszö gű há romszö geket rakott ö ssze. Hogyan né zhettek ki Mojmı́r ö sszerakott há romszö gei? Keressetek legalá bb né gy megoldá st.
(Libuš e Hozová )

6 Ot bará t ö sszehasonlı́totta, hogy mennyi vasat adtak be a vasgyű jté sbe. Atlagosan ez 55 kg volt, de Ivá n csak 43
kg-ot hozott. Atlagosan há ny kilogrammot adtak be Ivá n né lkü l?
(Libuš e Hozová )

A megoldá sok leadá sá nak hatá rideje:
• 1., 2., 3. feladat: 2021. december 17.
• 4., 5., 6. feladat: 2022. február 28.

