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(maďarská verzia)

1 Karcsi egy 𝐴𝐷𝐸 háromszöget rajzolt. Az 𝐴𝐷 oldalon kijelölte a 𝐵 és 𝐶 pontokat. Azt találta,
hogy:
• a 𝐶 pont az 𝐴𝐷 oldal középpontja,
• az 𝐴𝐵𝐸 és 𝐵𝐶𝐸 háromszögek területe megegyezik,
• a 𝐵𝐷𝐸 egy egyenlő szárú háromszög, amelynek alapja 𝐵𝐸,
• az 𝐴𝐵𝐸 és 𝐵𝐶𝐸 háromszög kerülete 6 cm‑rel nagyobb, mint az 𝐸𝐵𝐶 törött vonal hossza,
• az 𝐴𝐶𝐸 háromszög kerülete 2 cm‑rel nagyobb, mint a 𝐶𝐷𝐸 háromszög kerülete.

Számı́tsátok ki az 𝐴𝐷𝐸 háromszög kerületét!
(Eva Semerádová)

2 Háromszor kevesebb éves vagyok, mint az apám. A két öcsém közül az idősebb 11 éves, a i‑
atalabb 9 éves. Az én korom a iatalabb öcsém életkora egyharmadának az ötszöröse. Csalá‑
dunk sajátossága, hogy mindannyian április 12‑én születtünk, ı́gy ma ünnepeljük a születés‑
napunkat. Hány év múlva lesz apánk életkora egyenlő az összes ia életkorának összegével?

(Libuše Hozová)

3 Evának hat kártyalapja volt. Mindegyik kártyára pontosan egy volt az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 számok
közül ráı́rva (mindigmás). A hat kártya tologatásával Eva különböző számokat hozott létre, és
tanulmányozta azok tulajdonságait. Eszrevette, hogy össze tud állı́tani különböző számhár‑
masokat, amelyek mindegyike osztható hattal. (Mindig mind a 6 kártyáját használta.) Irjátok
le az összes ilyen számhármast!

(Erika Novotná)

Okresné koloMOkategórie Z7 sa koná vutorok12. apríla 2022 tak, aby sa začalo najneskôr o10:00 a aby súťažiaci
mali na riešenie úloh 2 hodiny čistého času.

Za každú úlohu môže súťažiaci zı́skať 6 bodov. Uspešným riešiteľom je ten žiak, ktorý zı́ska 9 alebo viac bodov.
Počas súťaže nie je dovolené použiť kalkulačky ani žiadne iné elektronické prı́stroje a žiadne pı́somné materiály.
Tieto údaje sa žiakom oznámia pred začiatkom súťaže.

Riešenia úloh budú v deň súťaže od 15:00 dostupné na internetových adresách www.olympiady.sk a skmo.sk.
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