MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z5
maďarská verzia
1 A ré ten né há ny pá sztor 45 juhot ő rzö tt. Amikor elment a pá sztorok fele é s a juhok egyharmada, az ottmaradt
pá sztoroknak é s juhoknak ö sszesen 126 lá ba volt. (Minden pá sztornak é s minden juhnak rendes szá mú lá ba
volt.) Há ny pá sztor é s há ny juh volt eredetileg a ré ten?
(Libuš e Hozová )

2 Má rta olyan já té kot já tszik, amelyben kü lö nbö ző szá mjegyekbő l á lló ö tszá mjegyű szá mot kell kitalá lnia. Az első
há rom kö r menete ı́gy né z ki:
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4

1

9

6

2

3. kö r
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A mező szı́ne alapjá n tudjuk, hogy mit jelent a benne levő szá m:
• A zö ld mező azt jelenti, hogy a kitalá landó szá mban a szá mjegy pontosan a megfelelő helyen van.
• A sá rga mező azt jelenti, hogy a kitalá landó szá mban ez a szá mjegy szerepel, de má s helyen.
• A szü rke mező azt jelenti, hogy ez a szá mjegy nem szerepel a kitalá landó szá mban.
Indokoljá tok meg, hogy Má rta biztosan meghatá rozhatja‑e a kitalá landó szá mot a kö vetkező kö rben.
(Josef Tkadlec)

3 A né gyzethá ló ba berajzolt há romszö g csú csai a há ló csomó pontjaiban vannak.

Egy elegendő en kiterjesztett há ló ba rajzoljatok be olyan né gy kü lö nbö ző (kö lcsö nö sen nem egybevá gó ) sok‑
szö get, amelyek csú csai ugyancsak csomó pontok é s mindegyik kerü lete az adott há romszö g kerü leté nek ké t‑
szerese.
(Erika Novotná )

4 Niki fü zeté be egy há romjegyű é s egy ké tjegyű szá m van beı́rva. Mindké t szá m kö lcsö nö sen kü lö nbö ző szá mje‑
gyekbő l á ll. Niki szá mainak kü lö nbsé ge 976. Mennyi az ö sszegü k?
(Libuš e Hozová )

5 Há rom bé ka megtanult lé trá n ugrá lni. Mindegyikü k tud felfelé é s lefelé is ugrani, de csak bizonyos szá mú lé t‑
rafokot. A bé ká k a fö ldrő l indulnak é s mindegyik a kedvenc lé trafoká ra szeretne jutni.
• A legkisebb bé ka 2 vagy 3 fokot tud ugrani é s a hetedik fokra akar jutni.
• A kö zé pső bé ka 2 vagy 4 fokot tud ugrani é s az első fokra akar jutni.
• A legnagyobb bé ka 6 vagy 9 fokot tud ugrani é s a harmadik fokra akar jutni.
Irjá tok le, hogy melyik bé ka tud eljutni a kedvenc foká ra é s hogyan. Ha nem, akkor magyará zzá tok meg, hogy
mié rt.
(Veronika Bachratá )

6 Jakab dobó kocká kat gyű jt, de csak egyfé le mé retű eket. Tegnap talá lt egy dobozt, amibe elkezdte rakni a kocká ‑
kat. Az első ré teg kocka pontosan befedte a né gyzet alapú doboz aljá t. Hasonló an kirakott mé g tová bbi ö t ré teget,
de a kö vetkező ré teg felé né l elfogytak a kocká i. Jakab ma kapott a nagymamá já tó l 18 kocká t é s meglepő dve azt
tapasztalta, hogy pontosan kitö ltik a befejezetlenü l hagyott ré teget. Há ny kocká ja volt Jakabnak tegnap?
(Michaela Petrová )

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

