
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh 1. časti celoštátneho kola kategórie A

1 Egy papı́rra egymás mellé 71 nullától különböző valós szám van leı́rva. Fennáll, hogy az első
és az utolsó szám kivételével minden szám a szomszédos számok szorzatától 1‑gyel kisebb.
Bizonyı́tsd be, hogy az első és az utolsó szám egyenlők!

2 Egy𝑑 természetes számot igazságosnak hıv́unk, ha azon2021‑számjegyű palindromok száma,
amelyek 𝑑 többszörösei, ugyanannyi, mint a 2022‑számjegyű palindromok száma, amelyek 𝑑
többszörösei. Döntsd el, hogy a {1, 2, … , 35} halmazban igazságos számból van‑e több, vagy
azokból, amelyek nem igazságosak!
(Palindromnak azt a természetes számot hıv́juk, amelynek tı́zes számrendszerbeli alakja bal‑
ról jobbra olvasva ugyanaz, mint jobbról balra olvasva.)

3 Egy hegyesszögű, különböző oldalú 𝐴𝐵𝐶 háromszögben legyen𝑀 a 𝐵𝐶 oldal középpontja, 𝑁
pedig a körülı́rt körön fekvő 𝐵𝐴𝐶 körıv́ középpontja. Továbbá, jelölje 𝑙 a 𝐵𝐶 átmérőjű kört, 𝐷
és 𝐸 az 𝑙 körvonal metszéspontjait a 𝐵𝐴𝐶 szög tengelyével. Az 𝐹 és 𝐺 pontok az 𝑙 körvonalra
illeszkednek úgy, hogy a 𝐷𝐸𝐹𝐺 négyszög téglalap (esetleg négyzet). Bizonyı́tsd be, hogy az 𝐹,
𝐺,𝑀, 𝑁 pontok egy körvonalra illeszkednek!

1. časť celoštátneho kola MO kategórie A sa koná v pondelok 21. marca 2022 od 8:30 do 13:00. Súťažiaci teda
majú na riešenie úloh 4,5 hodiny čistého času.

Za každú úlohu môže súťažiaci zı́skať 7 bodov.
Počas súťaže nie je dovolené použiť kalkulačky ani žiadne iné elektronické prı́stroje a žiadne pı́somné materiály.
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh 2. časti celoštátneho kola kategórie A

4 Egy 𝐴𝐵𝐶𝐷 konvex négyszögben |𝐴𝐵| = |𝐵𝐶| = |𝐶𝐷|. Jelölje 𝑃 az átlóinak a metszéspontját,
valamint 𝑂, ill. 𝑄 az 𝐴𝑃𝐵, ill. 𝐷𝑃𝐶 háromszögek köré ı́rt körök középpontját! Bizonyı́tsd be,
hogy az 𝑂𝐵𝐶𝑄 négyszög parallelogramma!

5 Keresd meg az összes olyan 𝑛 egész számot, amelyre a

2𝑛 + 𝑛2

szám négyzetszám!

6 A Mars kolonizálására tett kı́sérletkor az emberiség 50 műholdat küldött a Naprendszerbe,
amelyek között 225 kommunikációs kapcsolatot létesı́tettek (minden kapcsolat két műhold
között létezik és semmelyik két műhold között sincs több, mint egy kapcsolat). Azt mondjuk,
hogy három műhold összekötött, ha legalább az egyiknek közülük van kommunikációs kap‑
csolata a másik kettővel. Határozd meg az összekötött műholdhármasok lehető legkisebb és
legnagyobb számát!

2. časť celoštátneho kola MO kategórie A sa koná v utorok 22. marca 2022 od 8:30 do 13:00. Súťažiaci teda majú
na riešenie úloh 4,5 hodiny čistého času.

Za každú úlohu môže súťažiaci zı́skať 7 bodov.
Počas súťaže nie je dovolené použiť kalkulačky ani žiadne iné elektronické prı́stroje a žiadne pı́somné materiály.
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