MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie C
(maďarská verzia)
1 A kö vetkező 2022 tö rt kö zü l mennyinek van egé sz szá mú é rté ke?
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(Jaroslav Zhouf)

2 A rö pdolgozatokon szerzett jegyekbő l egy tanuló nak az á tlaga pontosan 1,12. Bizonyı́tsd be, hogy a jegyek kö zö tt
legalá bb 22 darab egyes van. (A lehetsé ges jegyek 1, 2, 3, 4, 5.)
(Josef Tkadlec)

3 Egy 𝐴𝐵𝐶 há romszö gben jelö lje 𝑀 az 𝐴𝐵 oldal; 𝑁 az 𝐴𝐶 oldal; valamint 𝑃 az 𝑀𝑁 szakasz kö zé ppontjá t. Bizonyı́tsd
be, hogy ha |𝑀𝑁| = |𝐴𝑃|, akkor 𝐵𝑃 ⟂ 𝐶𝑃.
(Patrik Bak, Eliš ka Macá ková )

4 A kö vetkező já té kot já tsszuk. Az asztalon kezdetben 𝑘 kupac van, amelyekben sorra 1, 2, 3, …, 𝑘 darab zseton van.
Egy lé pé sben kivá lasztunk ké t kupacot é s egyforma mennyisé gű zsetont tá volı́tunk el mindkettő bő l. A cé lunk
az, hogy az asztalon csupá n egy zseton maradjon. Sikerü lhet‑e ez, ha
a) 𝑘 = 10,
b) 𝑘 = 11?
(Radek Horenský )

5 Legyen 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 egy szabá lyos ö tszö g. Az 𝐴𝐶 á tló é s az 𝐴𝐵 oldal tengelyé nek metszé spontjá t jelö lje 𝐹. Bizonyı́tsd
be, hogy az 𝐴𝐵𝐶 é s 𝐶𝐷𝐹 há romszö gek terü lete egyforma!
(David Hruš ka)

6 Hatá rozd meg azt a legnagyobb 𝑛 termé szetes szá mot, amelyre 𝑛 ≥ 10 é s az {1, 2, … , 𝑛} halmaz tetsző leges 10
kü lö nbö ző elemé re igaz a kö vetkező á llı́tá s: Ha a 10 elem kö zö tt nincs prı́mszá m, akkor kö zü lü k valamelyik kettő
ö sszege prı́mszá m.
(Já n Mazá k)

Termı́n odovzdania rieš enı́: 16. 1. 2023

