Matematika levelezős verseny
2016/2017-es tanév
5. évfolyam
1.

4. forduló
Beküldési határidő:
2016. november 29.

Egy világhírű magyar matematikus teljes életét a XIX. században élte le. Tudjuk, hogy
születésének és halálának évszámában pontosan három számjegy azonos, továbbá
születésének évszáma 17-nek, a halálának évszáma 31-nek többszöröse. (A többszörös
azt jelenti, hogy a szám maradék nélkül osztható 17-tel, illetve a másik 31-gyel.)
Mikor születhetett és mikor halt meg a matematikus, ha több mint ötven évet élt?
Ki volt ő?

2. Kata játszott a számítógéppel. A billentyűket nyomkodva az ábrán látható betűsort
kapta:
K Ö Ö R R R T T T T E E E E E
Ez annyira megtetszett neki, hogy sokszor egymás után lemásolta ezt a betűsort.
Melyik lesz az egymás után írt betűsorok 2016. betűje?
(Mindkét feladat esetében részletes magyarázatot kérek, ha szükséges, akkor rajzot is!)

Ui.: Ezt csak akkor küldd el, ha kedved van hozzá! Az értékelést nem befolyásolja.
A matematikusról írj rövid ismertetőt!
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