MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z9
maďarská verzia
1 A szá mtani sorozat olyan szá msorozat, amelyben az egymá st kö vető szá mok kü lö nbsé ge – differenciá ja – á l‑
landó . Pé ldá ul a (2, 8, 14, 20, 26, 32) szá mtani sorozat differenciá ja 6.
Boleknek é s Loleknek is volt sajá t szá mtani sorozata. Mindkettő jü k sorozata 2023‑mal kezdő dö tt é s 3023‑mal
vé gző dö tt. Ebben a ké t sorozatban 26 kö zö s szá m volt. Bolek é s Lolek differenciá já nak ará nya 5 ∶ 2 volt. Hatá roz‑
zá tok meg Bolek é s Lolek differenciá já nak kü lö nbsé gé t.
(Erika Novotná )

2 Adott ké t egybevá gó egyenlő oldalú há romszö g, 𝐴𝐵𝐶 é s 𝐵𝐷𝐸 ú gy, hogy az 𝐴𝐵𝐷 szö g nagyobb mint 120∘ é s kisebb
mint 180∘ , é s ú gy, hogy a 𝐶, 𝐸 pontok az 𝐴𝐷 egyenes szerinti ugyanazon fé lsı́kban vannak. Legyen 𝐹 a 𝐶𝐷 é s 𝐴𝐸
egyenesek metszé spontja. Mekkora az 𝐴𝐹𝐷 szö g?
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(Iveta Janč igová )

3 Há rom bű vé sz szá mokkal vará zsol, de mindegyik csak egy bű vé sztrü kkö t ismer.
• Az első bű vé sz tetsző leges szá mbó l ki tud vonni egyet.
• A má sodik bű vé sz tetsző leges szá mot el tud osztani kettő vel.
• A harmadik bű vé sz tetsző leges szá mot meg tud szorozni há rommal.
A bű vé szek a vará zslá s kö zben tetsző legesen vá ltakozhatnak, viszont mindegyikü k csak legfeljebb ö tszö r al‑
kalmazhatja a sajá t trü kkjé t egy fellé pé s alatt, é s egyetlen kö ztes eredmé ny sem lehet tö bb, mint 10. Az egyik
fellé pé s alkalmá val a (3, 8, 9, 2, 4) szá mö tö sbő l ö t há rmast, egy má sik alkalommal ugyanebbő l a szá mö tö sbő l ö t
ö tö st kellet vará zsolniuk. Hogyan oldhattá k meg ezt a problé má t? Keressé tek meg a lehetsé ges megoldá st, vagy
magyará zzá tok meg, mié rt nem lehetsé ges.
(Erika Novotná )

4 Keressé tek meg a legkisebb pozitı́v egé sz 𝑎, 𝑏 szá mokat, amelyekre
7𝑎3 = 11𝑏 5 .
(Alž beta Bohiniková )

5 Egy á lompiacon Sz inx hé t illú zió t, ké t szundı́tá st é s egy ré má lmot kı́ná lt egy utazó nak né gy á lomé rt. Egy má sik
utazó nak né gy illú zió t, né gy szundı́tá st é s ké t ré má lmot kı́ná lt hé t á lomé rt. A Sz inx ajá nlata korrekt, é s mindig
á llandó mé rté kkel szá mol. Há ny illú zió ba kerü l egy á lom?
(Karel Pazourek)

6 Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 né gyzet csú csait egy 𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐵 tö rö tt vonal kö ti ö ssze. A 𝐷𝐸𝐹, 𝐸𝐹𝐺, 𝐹𝐺𝐻, 𝐺𝐻𝐵 szö gek mindegyike
deré kszö g é s a 𝐷𝐸, 𝐸𝐹, 𝐹𝐺, 𝐺𝐻, 𝐻𝐵 szakaszok hossza sorra 6 cm, 4 cm, 4 cm, 1 cm, 2 cm. Mennyi az 𝐴𝐵𝐶𝐷 né gyzet
terü lete?
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(Monika Dillingerová )

Termı́ny odovzdania rieš enı́:
• ú lohy 1, 2, 3: 16. 11. 2022
• ú lohy 4, 5, 6: 16. 12. 2022

