MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z6
maďarská verzia
1 Pacsirta ú r ismert madá rtenyé sztő volt. Osszesen tö bb mint 50, de kevesebb, mint 100 madara volt. Ezek ki‑
lencedé t a papagá jok, negyedé t pedig a kaná rik tetté k ki. Há ny madara volt Pacsirta ú rnak?
(Libuš e Hozová )

2 Vencel a megszokott mó don ı́rá sban ö sszeszorzott ké t há romjegyű szá mot. Meggyő ző dö tt ró la, hogy az ered‑
mé ny való ban helyes é s a szá mı́tá sá t valahova elrakta. Egy idő utá n meg akarta mutatni é desanyá nak az ered‑
mé nyt. Megtalá lta a korá bbi szá mı́tá sá t, de sok szá m elmosó dott rajta, ı́gy egyá ltalá n nem lehetett elolvasni
(az olvashatatlan szá mokat a csillagok helyettesı́tik):
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Vencel má r nem emlé kezett rá , hogy milyen szá mokat szorzott ö ssze, mé gis meg tudta hatá rozni a szorzatukat.
Mennyi volt ez a szorzat?
(Libuš e Hozová )

3 Magda papı́rbó l ké t egyforma, egyenlő szá rú há romszö get vá gott ki, mindkettő kerü lete 100 cm volt. Ezeket
a há romszö geket elő szö r ú gy rakta ö ssze né gyszö ggé , hogy a szá rukkal egymá s mellé illesztette ő ket, azutá n
pedig ú gy rakott ö ssze né gyszö get belő lü k, hogy az alapjukat illesztette egymá shoz.
(Ha az alap 1 cm, a szá r pedig 2 cm lenne, akkor a né gyszö gek ú gy né zné nek ki, mint a kö v. á brá n.)

Az elő szö r kirakott né gyszö g kerü lete 4 cm‑rel kevesebb lett, mint a má sodik né gyszö gé . Hatá rozzá tok meg Mag‑
da há romszö geinek oldalhosszait.
(Eva Semerá dová )

4 Hé t tö rpe mindegyike ugyanazon a napon szü letett hé t egymá s utá n kö vetkező é vben. A há rom leg iatalabb
tö rpe korá nak ö sszege 42 é v. Amikor az egyik tö rpe vı́zé rt ment Hó fehé rké vel, a tö bbi tö rpe á tlagé letkora annyi
volt, mint a hé t tö rpe á tlagé letkora. Há ny é ves volt az a tö rpe, amelyik Hó fehé rké vel ment?
(Libuš e Hozová )

5 Pat é s Mat a szá molá st gyakoroltá k. Az é gtá jak szerint orientá lt né gyzetrá csban egy mező vel tö rté nő eltolá skor
a kö vetkező matematikai mű veletet vé gezté k el az adott szá mmal:
• Eszak felé haladva (É) hetet hozzá adtak.
• Kelet felé haladva (K) né gyet kivontak.
• Dé l felé haladva (D) kettő vel osztottak.
• Nyugat felé haladva (N) há rommal szoroztak.
(Pé ldá ul amikor Mat megadta Patnak az 5‑ö s szá mot é s az É‑K‑D ú tvonalat, helyes szá mı́tá ssal a 4‑es szá mot
kapta.)
Melyik szá mot adta meg Pat Matnak, ha az É − K − D − N − N − D − K − É ú t vé gé n helyes szá mı́tá ssal 57‑et kapott?
(Michaela Petrová )

6 Borisznak kü lö nleges digitá lis ó rá ja van. Pontosan megy, de az ó rá k é s percek helyett ké t má s szá mot mutat.
Az első szá m azon szá mjegyek ö sszege, amit egy normá l digitá lis ó ra mutatna, a má sodik szá m az ó rá k é s percek

ö sszege (pl. 7∶30‑kor Borisz ó rá ja 10∶37‑et mutat). Mennyi lehet a té nyleges idő , amikor Borisz ó rá ja 6∶15‑ö t
mutat? Adjá tok meg az ö sszes lehető sé get.
(Monika Dillingerová )

Termı́ny odovzdania rieš enı́:
• ú lohy 1, 2, 3: 16. 1. 2023
• ú lohy 4, 5, 6: 3. 3. 2023

