MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z8
(maďarská verzia)
1 Vera há rom adott szá mjegybő l kö lcsö nö sen kü lö nbö ző há romjegyű szá mokat alkotott. Amikor ezeket a szá mokat
mind ö sszeadta, 1221-et kapott. Milyen szá mjegyeket haszná lt fel Vera? Adjatok meg ö t lehető sé get!
(Karel Pazourek)

2 𝑇𝑅𝑁 é s 𝐻𝐴𝑀 egybevá gó egyenlő oldalú há romszö gek. Tudjuk, hogy a 𝑇 pont a 𝐻𝐴𝑀 há romszö g sú lypontja é s
𝑅 pont a 𝑇𝐴 fé legyenesen van. Hogyan ará nylik a 𝑇𝑅𝑁 há romszö g 𝐻𝐴𝑀 há romszö g belsejé ben levő ré szé nek
terü lete a 𝐻𝐴𝑀 há romszö gö n kı́vü l eső ré sze terü leté hez?
(Eva Semerá dová )

3 Egy ú jonnan felfedezett bolygó n é lő á llatokat az ű rhajó sok a lá baik szá má ró l nevezté k el egylá bú aknak, ké tlá bú aknak, há romlá bú aknak é s ı́gy tová bb (lá b né lkü li á llat nem volt a bolygó n). A pá ratlan szá mú lá bú á llatoknak ké t
feje volt, a pá ros szá mú lá bú á llatoknak egy feje volt. Egy bizonyos ü regben levő á llatcsoportnak 18 feje é s 24
lá ba volt. Há ny á llat lehetett az ü regben? Adjá tok meg az ö sszes lehető sé get.
(Tomá š Bá rta)

4 A szá mok egy adott csoportjá ban az egyik szá m az ö sszes szá m á tlagá val egyenlő . A legnagyobb szá m 7-tel nagyobb, mint az á tlag, a legkisebb szá m 7-tel kisebb, mint az á tlag. A csoport szá mainak tö bbsé ge á tlag alatti
é rté kű . Legkevesebb há ny szá m lehet a csoportban?
(Karel Pazourek)

5 Az 𝐴𝐵𝑀 egyenlő oldalú há romszö g az 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 szabá lyos ö tszö gben van. Mekkora a 𝐵𝐶𝑀 szö g?
(Libuš e Hozová )

6 Alenka dostala list papiera s nasledujú cimi tvrdeniami:
𝐴: Az 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 á llı́tá sok kö zü l legfeljebb egy igaz.
𝐵:
𝐶: Az 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 á llı́tá sok mindegyike igaz.
𝐷:
𝐸: Az 𝐴 á llı́tá s igaz.
A 𝐵 é s 𝐷 á llı́tá sokat lá thatatlan tintá val ı́rtá k, amelyek csak egy speciá lis lá mpa alatt olvasható k. Alenka ené lkü l
is el tudta dö nteni, hogy megbı́zhat-e ezekben az á llı́tá sokban. Hatá rozzá tok meg, hogy az 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 á llı́tá sok
kö zü l melyek igazak é s melyek hamisak.
(Iveta Janč igová )

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

