MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z8
maďarská verzia
1 Adott há rom kö lcsö nö sen kü lö nbö ző szá m. A ké t kisebb szá m á tlagá nak é s a ké t nagyobb szá m á tlagá nak á tla‑
ga megegyezik a há rom szá m á tlagá val. A legkisebb é s a legnagyobb szá m á tlaga 2022. Mennyi a há rom szá m
ö sszege?
(Karel Pazourek)

2 Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 rombusz oldalhossza 6 cm, magassá ga 4 cm. Az 𝐴𝐷 oldal kö zé ppontja 𝐸, a 𝐵𝐶 oldal kö zé ppontja 𝐺,
𝐴𝐺 é s 𝐵𝐸 szakaszok metszé spontja 𝐹, 𝐶𝐸 é s 𝐷𝐺 szakaszok metszé spontja 𝐻 pont. Mekkora az 𝐸𝐹𝐺𝐻 né gyszö g
terü lete?
(Karel Pazourek)

3 Az
1, 3, 4, 7, 11, 18, …
szá mokkal kezdő dő sorozatra é rvé nyes, hogy a harmadiktó l kezdő dő en mindegyik szá m az elő ző kettő ö sszege.
Milyen szá mjegyre vé gző dik a sorozat 2023. tagja?
(Já n Mazá k)

4 Cirill egy 1 ∶ 50 000 mé retará nyú té rké pen kijelö lt egy né gyzet alakú telket, é s kiszá mı́totta, hogy a telek egy
oldala a való sá gban 1 km hosszú . A té rké pet fé nymá soló n lekicsinyı́tette ú gy, hogy a kijelö lt né gyzet terü lete
1,44 𝑐𝑚2 ‑rel kisebb lett, mint az eredeti té rké pen. Milyen mé retará nyú a lekicsinyı́tett té rké p?
(Michaela Petrová )

5 Petra felı́rta a tá blá ra az ö sszes termé szetes szá mot 1‑tő l 9‑ig, mindegyiket pontosan egyszer. A szá mok kö zü l
kettő t ö sszeadott, az ö sszeadandó kat letö rö lte é s felı́rta helyettü k az ö sszeget. Most nyolc szá m lett a tá blá n,
amelyeket sikerü lt ké t azonos szorzatú csoportra osztania. Mekkora a lehető legnagyobb szorzat?
(Erika Novotná )

6 Adott az 𝐴𝐵𝐶𝐷 té glalap é s az 𝐸, 𝐹 pontok ú gy, hogy a 𝐵𝐸𝐶 é s 𝐶𝐹𝐷 há romszö gek egyenlő oldalú ak é s mindkettő ‑
nek csak az oldala kö zö s az 𝐴𝐵𝐶𝐷 té glalappal. Indokoljá tok meg, hogy mié rt egyenlő oldalú az 𝐴𝐸𝐹 há romszö g
is.
(Jaroslav Svrč ek)

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

