MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021/2022
Zadania úloh okresného kola kategórie Z8
(maďarská verzia)
1 Ké t pozitı́v szá m osztá sá ra vonatkozó feladat volt a tá blá ra ı́rva. Dá vid é szrevette, hogy ha
az osztandó 2‑vel, az osztó pedig 7‑tel nő , a há nyados nem vá ltozik. Mennyivel kell nö velni
az osztó t, hogy az osztandó 3‑mal tö rté nő nö velé sekor ismé t ugyanaz a há nyados jö jjö n ki?
(Michaela Petrová )

2 Egy ü nnepsé g utá n anya eltette az utolsó szelet tortá t a nagyné ninek. Amikor a nagyné ni vé g‑
re megé rkezett, inomsá g helyett csak egy ü res tá nyé rt talá lt. A tettes felkutatá sa sorá n anya
a kö vetkező vá laszokat kapta né gy gyermeké tő l:
Adá m: „Bianka vagy Cirill ette meg.“,
Bianka: „Adá m vagy Cirill ette meg.“,
Cirill: „Egyikü nk sem hazudik.“,
Dana: „Rajtam kı́vü l mindenki hazudik.“.
Vé gü l kiderü lt, hogy a tortá t az egyik gyerek ette meg, é s ez a gyerek igazat mond. Melyik
gyerek volt az?
(Erika Novotná )

3 Pé ter szerkesztett egy 𝐴𝐵𝐶𝐷 trapé zt, melynek 𝐴𝐵 alapja ké tszer olyan hosszú volt, mint a 𝐶𝐷
alapja, az 𝐴𝐷, 𝐷𝐶 é s 𝐶𝐵 oldalai pedig azonos hosszú sá gú ak voltak. Ezutá n szerkesztett egy
olyan né gyzetet, amelynek egyik oldala kö zö s volt a trapé z rö videbb oldalá val. Azt az ú j csú ‑
csot, amelyik kö zelebb volt a 𝐵 ponthoz, mint az 𝐴‑hoz, megjelö lte 𝑁‑nel. Szá mı́tsá tok ki az 𝐴𝐵𝑁
szö g nagysá gá t. Keressé tek meg az ö sszes lehető sé get.
(Alž beta Bohiniková )

Okresné kolo MO kategó rie Z8 sa koná v utorok 12. apríla 2022 tak, aby sa zač alo najneskô r o 10:00 a aby sú ťaž iaci
mali na rieš enie ú loh 2 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 9 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 17:30 dostupné na internetový ch adresá ch www.olympiady.sk a skmo.sk.
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