
Válogatóverseny 1. � EGMO 2016,- Megoldásvázlatok, pontozási szempontok

1. feladat Egy rigó szökdécsel a koordináta-rendszer egész pontjain. Az origóból indul,
és minden másodpercben egy egységnyit ugrik fel, le, jobbra vagy balra úgy, hogy sosem ugrik
kétszer egymás után ugyanabba az irányba. Mennyi a lehetséges végs® pozícióinak száma 10
perccel az indulása után?

Megoldásvázlat 600 ugrása van, ebb®l maximum 300 egy irányba, vagyis a a végállapot
P (x, y) akkor |x|, |y| ≤ 300 (1p) tehát emiatt egy 600 oldalhosszú, origó centrumú négyzet
belsején vagy határán, egész koordinátájú pontban lesz.(2p) Nem érkezhet olyan helyre, ahol a
koordináták összege páratlan, mert a lépésszám paritása a koordináták összegének paritásával
egyezik.(2p)
Az így adódó lehetséges pozíciók száma - többféleképp is összeszámolható - b6012/2c = 180601.
(2p)
Ezen pontok mindegyike lehet végállapot: minden x + y ≡ 0 (mod 2), |x|, |y| ≤ 300 pontra
adható is megfelel® lépéssorozat. (3p)

Megjegyzések

* A fenti gondolatmenet minden lépéséhez szükséges indoklás, vagyis az eredményközlést a
versenyen nagyon kevéssé értékelik önmagában. A "jól látszik..." "600 esetén ugyanezt kapjuk,
mint 4-re..." "teljes indukcióval igazolhat..." stb megállapítások lehetnek helyesek, de ennél
nagyobb matematikai precizitásra törekedjünk. Versenyen a megoldás pontozása részletesen
kidolgozott megoldókulcs szerint zajlik, és ha valamelyik lépés igazolása nincs egyértelm¶en
jelen, sokszor levonnak pontot.
* Az ábrák sokszor segítenek, a pontozásban is meggy®z® er®vel bírnak, de teljesen nem tudják
helyettesíteni az egzakt igazolást minden esetben. Pl. a sakktáblaszínezésre hivatkozni csak
akkor jó, ha utána leírásban is megjelenik, mit használsz bel®le.

2. feladat Határozzuk meg a legnagyobb valós k értéket, melyre
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teljesül minden olyan nemnegatív valós a, b, c számhármasra, amely teljesíti az (a + b + c) =
ab+ bc+ ca egyenl®séget.

Megoldásvázlat

Ha a = 0 akkor b+ c = bc, akkor
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vagyis ( felhasználva hogy bc + 1 > 0), bc+1
bc+1

= 1 ≥ k, így k > 1 nem teljesülhet amiatt, hogy
a = 0⇒ b+ c = bc-hez tényleg tartozik megoldás: a = 0, b = c = 2. (2+1p)
Tehát általánosságban az a k, ami minden a, b, c-re m¶ködik, arra k ≤ 1.
Belátjuk hogy k = 1-gyel viszont mindig igaz az egyenl®tlenség.
A feltételt átrendezve ab+ac+bc
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. Vagyis közös nevez®re hozva (ab+ac+bc)(a2+b2+c2+3ab+3ac+3bc)
(a+b)(a+c)(b+c)

≥ k · a2+b2+c2+3ab+3ac+3bc
a+b+c

, tehát

(a+ b+ c)(ab+ ac+ bc) ≥ k · (a+ b)(a+ c)(a+ b)

ami igaz, ha k ≤ 1 és a, b, c ≥ 0, hiszen a baloldal 3abc+ a2b+ a2c+ b2a+ b2c+ c2a+ c2b, míg a
jobboldal 2abc+ a2b+ a2c+ b2a+ b2c+ c2a+ c2b. Egyenl®ség akkor lehet, ha k = 1 és abc = 0,
ekkor a = 0 feltehet®, visszakaptuk a példánkat. (7p)

Megjegyzés * részpont a helyes k korlát megtalálásáért és bizonyításáért járt, valamint
azért, ha a korlát igazolása felé vezt® egyenl®tlenség-láncban a végéhez közl jutott valaki. Maxi-
mum/minimum meghatározásnál mindig ilyesmire lehet számítani: két irányt igazolunk: hogy
a maximum/minimum elérhet® ( konstrukció és annak ellen®rzése - esetünkben hogy a feltéte-
lekkel összhangban van), és korlát igazolása.

3. feladat Az ABCD konvex négyszög átlóinak metszéspontja E. Az AEB és CED három-
szögek súlypontja P és S. Az AED és BEC háromszögek magasságpontja M és N. Igazoljuk,
hogy PS ⊥MN !

Megoldásvázlat 1

Súlypontok helyett nézhetjük az oldalfelez®ket - ezeket 3/2 arányú nagyítással kapnánk az
átló metszspontból, vagyis a párhuzamosságot nem érinti. Rajzoljuk be minden részháromszög-
ben a magasságpontot, és a az ABCD oldalfelez® pontjait is mind. Utóbbiak a középvonalak-
ból adódóan egy paralelogrammát feszítenek, aminek oldalirányai az átlókkal párhuzamosak,
oldal-arányai pedig az átlók arányainak felelnek meg.
El®bbiekr®l hasonlót láthatunk be: a magasságpontok négyszögének oldalai páronként mer®le-
gesek az átlókra, vagyis paralelogrammát alkotnak; s®t azt is be lehet látni könnyen, hogy
oldalaik aránya szintén az átlók arányát adja. Emiatt a két paralelogramma olyan helyzet¶,
hogy 90o-os elforgatással az egyik a másik középpontosan hasonló képébe vihet®, vagyis átlóik
mer®legesek - épp ezt kellett belátni.

Megoldásvázlat 2

Vezessünk vektorokat az átlók középpontjából csúcsokba (a, b, c, d), ill. a magasságpontokba
m,n. Az átlók és a nem E-b®l induló magasságvonalak páronként mer®legesek, ami skaláris
szorzattal könnyen felírható:
(a− c)(b− n) = 0
(a− c)(m− d) = 0
(b− d)(c− n) = 0
(b− d)(m− a) = 0.

A kívánt mer®legesség bizonyítása szintén felírható így: (s− p)(n−m)=0, ahol
s = (c+ d)/3, p = (a+ b)/3 ( e = 0-t nem írtuk be itt).

A kifejezést felírva éppen azt kapjuk, mint az el®z® 4 egyenletünk összegeként.

Megoldásvázlat 3

Legyenek TB, TD és TC , TA az B-b®l, D-b®l és C-b®l, A-ból induló magasságtalppontok
AC és BD egyenesekre. A mer®legességek miatt D,C, TCTD húrnégyszög, egy körön vannak -
legyen ez kCD - és ugyanígy B,A, TATB húrnégyszög, egy körön vannak - legyen ez kAB.

A következ®t látjuk be: N és M rajta van a kAB és kCD körök hatványvonalán. A hat-
ványvonal mer®leges a két kör középpontjának egyenesére; amely egyenes éppen az AB és CD



oldalfelez® pontjai által van meghatározva, vagyis ez ekvivalens azzal, hogy az MN egyenes a
PS súlypontok által meghatározott egyenesre mer®leges.

Ez azért teljesül N -re és M -re, mert N éppen a BTB és CTC magasságvonalak miatt rajta
van a kCD és a CB szakasz fölé írt Thalesz-kör hatványvonalán is és a kAB és a CB szakasz fölé
írt Thalesz-kör hatványvonalán is, azaz N a hatványpont tehát kCD és kAB hatványvonalán is
rajta fekszik. M -r®l hasonlóképpen bizonyíthatunk.

Megjegyzés

* Ez pont olyan feladat volt, ahol vektorgeometria és koordináta geometria ügyes kombinálásá-
val is célhoz lehetett érni, ha ügyesen vett fel az ember a koordinátarendszert. DE! Jellemz®en
a sikertelen, befejezés nélküli elindulásokat ebben az irányban egyáltalán nem díjazzák a ver-
senyen - a válogatóban is jelképesen adtunk ért pontokat.
* ezúttal az ábrát mell®ztük, de tanulságos ha otthon mindhárom megoldáshoz készítetek ábrát
és tanulmányozzátok!

4. feladat Melyek azok a legalább kétjegy¶, pozitív egész kitev®s 2-hatványok a 10-es
számrendszerben, amelyek els® számjegyének törlésével szintén pozitív egész kitev®s 2-hatvány
adódik?

Megoldásvázlat

Jelölje 2n az eredeti, 2m pedig az els® jegy eltörlésével kapott számot. Ha a a törölt számjegy,
akkor

2n = a · 10k + 2m ⇔ 2m(2n−m − 1) = a · 10k.

Mivel 24 ≡ 1 6≡ 22 (mod 5) így a 2-hatványok 5-ös maradéka 4-es periódussal ismétl®dik, ezért
n−m = 4t. Ezért

a · 10k = 2m(22t + 1)(2t + 1)(2t − 1).

A zárójelekben páronként relatív prím számok állnak, páratlanok, 1-nél nagyobb prímosztóik
csakis 3,5,7 lehetnek, így 1-nél nagyobb t-re mindnek van olyan prímosztója, amelyik a másik
kett®nek nincs. De 3 és 7 egyszerre nem léphet fel a < 10 miatt, így t = 1. Innen 32 és 64
könnyen jön, más nem lehet.

Megjegyzés

* Befejezni másképp is lehetett. Gyakori hiba volt azonban, hogy feltételeztétek: a kett®hat-
ványok jegyeinek száma eggyel tér el. Ez formálisan igaz, de csak akkor, ha a kisbbik számhoz
megengedjük, hogy 0-val kezd®djön. ( Vesd össze: 1024 7−→ 24 ) Így n−m különbségére csak
véges sok eset adódik, és a bizonyítás egy fontos eleme elmarad.
*


