MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z7
(maďarská verzia)
1 Spirá l Fö ldigiliszta ú j utat vá g magá nak a fö ldben. Elő szö r 10 cm-t é szakra, utá na 11 cm-t keletre, majd 12 cm-t
dé lre, 13 cm-t nyugatra halad, é s ı́gy tová bb (minden ú tszakasz 1 cm-rel hosszabb, mint az elő ző , é s az irá nyuk
az elő bb leı́rt minta szerint vá ltakozik é s ismé tlő dik). Koordiná ta Fö ldigiliszta felté rké pezi kollé gá ja munká já t:
A kiinduló pontot (0, 0) koordiná tá kkal jelö li, az első kanyart (0, 10), a má sodik kanyart (11, 10) koordiná tá kkal,
é s ı́gy tová bb. Hatá rozzá tok meg a 100 cm hosszú ú tszakasz vé gpontjá nak koordiná tá it.
(Iveta Janč igová )

2 Szorzó ú r gyerekei korá nak szorzata 1408. A leg iatalabb gyerek kora a legidő sebb gyerek korá nak a fele. Há ny
gyereke van Szorzó ú rnak é s há ny é vesek?
(Libuš e Hozová )

3 Az 𝐴𝐵𝐶 há romszö g oldalain adottak a 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺 pontok (lá sd az á brá t). Tudjuk, hogy a 𝐷𝐸𝐹𝐺 né gyszö g rombusz,
tová bbá , hogy az 𝐴𝐷, 𝐷𝐸 é s 𝐸𝐵 szakaszok kö lcsö nö sen egybevá gó k.
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Mekkora az 𝐴𝐶𝐵 szö g nagysá ga?
(Iveta Janč igová )

4 Jó ska a kö vetkező feladatot talá lta ki:
𝑀+𝐴+𝑀+𝑅+𝐴+𝐷+𝑀+𝐴+𝑇+𝐸+𝑀+𝐴+𝑇+𝐼+𝐾+𝑈 =?
A kü lö nbö ző betű ket kü lö nbö ző szá mokkal helyettesı́tette 1-tő l 9-ig é s pró bá lgatta, hogy mi jö n ki.
a) Milyen legnagyobb eredmé nyt kaphatott Jó ska?
b) Kaphatott eredmé nyü l 50-et? Ha igen, hogyan?
c) Kaphatott eredmé nyü l 59-et? Ha igen, mennyi volt ebben az esetben az 𝑀 + 𝐴 + 𝑀 ö sszeg?
(Miroslava Farkas Smitková )

5 Jancsi vilá ggá indult egy tarisznya pogá csá val. Az első ú telá gazá sná l ott volt Hosszú , Szé les é s Tisztá nlá tó , akikkel
igazsá gosan megosztozott a pogá csá ival: mindenki megkapta a pogá csá k negyedé t. Jancsi a sajá t ré szé bő l ké t
pogá csá t megevett é s tová bb ment. A má sodik ú telá gazá sná l Plavč ı́k é s Vratko vá rtá k. Itt is igazsá gosan szé tosztotta a pogá csá it, mindenki megkapta a pogá csá k harmadá t. Jancsi a sajá t ré szé bő l ismé t megevett ké t pogá csá t
é s tová bb ment. A harmadik ú telá gazá sná l Hó fehé rké vel talá lkozott. Vele is igazsá gosan megosztozott, mindketten elvitté k a megmaradt pogá csá k felé t. Jani ismé t megevett ké t pogá csá t, a tarisznya ü res lett, ı́gy hazament.
Há ny pogá csá val indult Jancsi vilá ggá ?
(Michaela Petrová )

6 Agá r ú r fogatá ban 5 kutya volt – Alik, Brok, Muk, Raf é s Puntyo. Há nyfé leké ppen foghatta be ő ket egy sorba ú gy,
hogy Alik Puntyo elő tt legyen?
(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.

