MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z9
(maďarská verzia)
1 Adá m, Boris é s Csaba ö sszehasonlı́tottá k, hogy mennyi gesztenyé t gyű jtö ttek. Megá llapı́tottá k, hogy az Adá m é s
Boris á ltal gyű jtö tt gesztenye sú lyá nak á tlaga 10 kg-mal tö bb, mint amennyit Csaba gyű jtö tt. Az Adá m é s Csaba
á ltal gyű jtö tt mennyisé g á tlaga viszont 3 kg-mal kevesebb, mint amennyit Boris gyű jtö tt. Mennyi a kü lö nbsé g
a Boris é s Csaba á ltal gyű jtö tt mennyisé g á tlaga é s Adá m hozzá já rulá sa kö zö tt?
(Michaela Petrová )

2 Janka kitalá lt egy 2022 szá mjegybő l á lló szá mot, aminek a szá mjegyei ö sszegé t megsú gta Petinek. Peti kiszá mı́totta a Janka á ltal megsú gott szá m szá mjegyeinek ö sszegé t é s az eredmé nyt megsú gta Zsuzsá nak. Zsuzsa szinté n kiszá mı́totta a Petitő l kapott szá m szá mjegyeinek ö sszegé t é s az eredmé nyt, ami egy ké tjegyű szá m volt,
megsú gta Adá mnak. Adá m ugyanezt tette a Zsuzsá tó l kapott szá mmal, a szá mjegyek ö sszege 1 lett. Milyen szá mot sú gott Peti Zsuzsá nak? Adjá tok meg az ö sszes lehető sé get.
(Iveta Janč igová )

3 Adott egy szabá lyos há romoldalú hasá b, aminek é lhossza 3,2 cm, magassá ga 5 cm. A palá stjá t betekerjü k egy
sakktá bla-mintá s fó liá ba, ami á tlá tszó é s nem á tlá tszó 1 cm oldalhosszú né gyzetekbő l á ll. Betekeré skor a fó lia
vé gé t a hasá b é lé re illesztjü k (lá sd az á brá t). A fó lia olyan hosszú , hogy pontosan ké tszer é ri kö rbe a hasá b
palá stjá t.

⋯

Há ny szá zalé ka lesz lá tható a hasá b palá stjá nak a fó liá n keresztü l a betekeré s utá n? A fó lia vastagsá ga elhanyagolható .
(Karel Pazourek)
∘

4 Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 konvex né gyszö g 𝐴𝐵 oldala 5 cm, 𝐵𝐶 oldala 3 cm hosszú , 𝐵𝐶𝐷 szö ge 60 -os, é s a né gyszö g szimmetrikus
az 𝐴𝐶 á tló szerint. Az 𝐸 pont a 𝐵 pontbó l az 𝐴𝐷 oldalra bocsá tott merő leges talppontja, 𝐹 pedig a 𝐷 pontbó l a 𝐵𝐶
oldalra bocsá tott merő leges talppontja. Hatá rozzá tok meg a 𝐷𝐸𝐵𝐹 né gyszö g kerü leté t é s terü leté t.
(Karel Pazourek)

5 Gebula Vizimanó olyan boltban vá sá rolt, ahol minden á ru á ra egé sz pikkelyben volt megadva. Ha Gebula 2 rá kot,
3 kagyló t é s 1 csuká t vett volna, akkor 49 pikkelyt izetett volna. Ha ehhez vett volna mé g 5 rá kot, 11 kagyló t é s
1 csuká t, akkor ö sszesen 154 pikkelyt izetett volna. Há ny pikkelyt izetne 1 rá ké rt, 2 kagyló é rt é s 3 csuká é rt?
Adjá tok meg az ö sszes lehető sé get.
(Karel Pazourek)

6 Adott ké t kü lö nbö ző szá m. Ha mindkettő bő l kivonjuk a kisebbik negyedé t, olyan szá mokat kapunk, amelyek
kö zü l az egyik ö tszö r nagyobb, mint a má sik. Há nyszor nagyobb az adott nagyobbik szá m, mint a kisebbik?
(Libuš e Hozová )

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

