MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh okresného kola kategórie Z9
(maďarská verzia)
1 Egy há romjegyű szá m szá mjegyeinek ö sszege 16. Ha ebben a szá mban felcseré ljü k a szá zasok
é s a tı́zesek helyé n á lló szá mjegyeket, akkor a szá m 360‑nal kisebb lesz. Ha az eredeti szá mban
felcseré ljü k a tı́zesek é s az egyesek helyé n á lló szá mjegyeket, akkor a szá m 54‑gyel nagyobb
lesz. Melyikez a há romjegyű szá m?
(Libuš e Hozová )

2 Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 né gyszö g tengelyesen szimmetrikus az 𝐴𝐶 á tló szerint. Az 𝐴𝐶 á tló hossza 12 cm, a 𝐵𝐶
oldal hossza 6 cm, a 𝐵 csú csná l pedig deré kszö g van. Adott tová bbá az 𝐴𝐵 oldalon az 𝐸 pont
é s az 𝐴𝐷 oldalon az 𝐹 pont ú gy, hogy az 𝐸𝐶𝐹 há romszö g egyenlő oldalú . Milyen hosszú az 𝐸𝐹
szakasz?
(Karel Pazourek)

3 Laci egy osztá si feladatban é szrevette, hogy ha az osztandó t megké tszerezi é s az osztó t 12‑vel
megnö veli, akkor a kedvenc szá má t kapja. Ugyanezt a szá mot kapná , ha az eredeti osztandó t
42‑vel lekisebbı́tené é s az osztó t a felé re csö kkentené . Mennyi Laci kedvenc szá ma?
(Michaela Petrová )

4 Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 konvex né gyszö gben 𝐸 az á tló k metszé spontja, az 𝐴𝐷𝐸, 𝐵𝐶𝐸, 𝐶𝐷𝐸 há romszö gek
terü letei sorra 12 cm2 , 45 cm2 , 18 cm2 , é s az 𝐴𝐵 oldal hossza 7 cm. Hatá rozzá tok meg a 𝐷 pont
tá volsá gá t az 𝐴𝐵 egyenestő l!
(Michaela Petrová )

Okresné kolo MO kategó rie Z9 sa koná v stredu 26. januára 2022 tak, aby sa zač alo najneskô r o 10:00 a aby
sú ťaž iaci mali na rieš enie ú loh 4 hodiny č isté ho č asu.
Za kaž dú ú lohu mô ž e sú ťaž iaci zı́skať 6 bodov. Uspeš ný m rieš iteľom je ten ž iak, ktorý zı́ska 12 alebo viac bodov.
Poč as sú ťaž e nie je dovolené použ iť kalkulač ky ani ž iadne iné elektronické prı́stroje a ž iadne pı́somné materiá ly.
Tieto ú daje sa ž iakom ozná mia pred zač iatkom sú ťaž e.
Rieš enia ú loh budú v deň sú ťaž e od 14:30 dostupné na internetový ch adresá ch www.olympiady.sk a skmo.sk.
Prosı́me o zaslanie ohodnotený ch ú loh a vý sledkovej listiny predsedovi KK MO alebo nı́m poverenej osobe do štvrt‑
ka 17. februára 2022.
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