MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z7
maďarská verzia
1 Nagymama, nagyapa é s ö t unoká juk á tlagé letkora 26 é v. Az unoká k á tlagé letkora 7 é v. Nagymama egy é vvel
iatalabb, mint nagyapa. Há ny é ves a nagymama?
(Libuš e Hozová )

2 Adott ké t egybevá gó , egyenlő oldalú há romszö g, 𝐴𝐵𝐶 é s 𝐵𝐷𝐸 ú gy, hogy az 𝐴, 𝐵, 𝐷 pontok egy egyenesre esnek
é s a 𝐶, 𝐸 pontok az 𝐴𝐷 egyenes ugyanazon fé lsı́kjá ban vannak. Legyen 𝐹 a 𝐶𝐷 é s 𝐴𝐸 egyenesek metszé spontja.
Mekkora az 𝐴𝐹𝐷 szö g?
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(Iveta Janč igová )

3 Terpeszkedő szá mnak fogjuk nevezni azt a termé szetes szá mot, amelyiknek a felı́rá sá ban
• minden nullá tó l kü lö nbö ző szá mjegy pontosan ké tszer fordul elő ,
• minden ké t azonos nem nulla szá mjegy kö zö tt annyi nulla van, amennyi az azonos szá mjegyek é rté ke.
(Terpeszkedő szá mok pl. a 40001041 vagy a 300103100.)
Hatá rozzá tok meg, hogy há ny olyan hé tszá mjegyű terpeszkedő szá m van, amelyikben csak egyesek, kettesek é s
nullá k szerepelnek.
(Matú š Papš o)

4 Jankó a szó tagok kö vetkező sorozatá t ı́rta le:
ZU ZA NA NE LA LU CI SA MU EL
A betű ket szá mjegyekkel akarta helyettesı́teni ú gy, hogy a kü lö nbö ző betű knek kü lö nbö ző szá mjegyek feleljenek
meg 0‑tó l 9‑ig é s hogy (az adott sorrendben) egy ké tszá mjegyű szá mokbó l á lló nö vekvő sorozat keletkezzen.
Vizsgá ljá tok meg, hogy ez lehetsé ges‑e, é s hogyan, vagy magyará zzá tok meg, hogy mié rt nem lehetsé ges.
(Jaroslav Zhouf)

5 Az á brá n 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝐸𝐹𝐶𝐴, 𝐺𝐻𝐶𝐸 é s 𝐼𝐽𝐻𝐸 né gyzet lá tható . Az 𝑆, 𝐵, 𝐹 é s 𝐺 pontok sorra ezeknek a né gyzeteknek
a kö zé ppontjai. Az 𝐴𝐶 szakasz hossza 1 cm. Mennyi az 𝐼𝐽𝑆 há romszö g terü lete?
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(Eva Semerá dová )

6 Eva ké t termé szetes szá mra gondolt. Ezeket a szá mokat elő szö r helyesen ö sszeadta, majd helyesen kivonta
egymá sbó l. Mindké t esetben ké tszá mjegyű eredmé nyt kapott. Az ı́gy keletkezett ké t ké tszá mjegyű szá m szorza‑
ta 645 lett. Milyen szá mokra gondolt Eva?
(Erika Novotná )

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

