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A K pontversenyben kitűzött gyakorlatok
ABACUS-szal közös pontverseny

9. osztályosoknak
(589–593.)

Kérünk, hogy minden egyes postán küldött megoldást – feladatonként külön-külön –
négyrét hajts össze (több lapból álló dolgozatokat egybe) úgy, hogy a fejléc ḱıvülre kerüljön.
A részleteket lásd a Versenykíırás Megoldások elkésźıtése és beküldése részében.

K. 589. Egy cég egy vállalkozóval nýırat le egy adott nagyságú füves terüle-
tet. A vállalkozó kiszállási d́ıja alkalmanként 5000 Ft. Ha havonta háromszor kell
lenýırnia a füvet, akkor 1,8-szer annyi pénzt kér el alkalmanként munkad́ıjként,
mint ha havonta négyszer kell lenýırni, mert az első esetben nagyobb a fű, ı́gy töb-
bet kell vele dolgoznia. Ezen feltételek mellett a megb́ızó cégnek jobban megéri
havonta négyszer nýıratni a füvet, mint havonta háromszor. Legalább hány forint
az egy alkalomra eső munkad́ıj havi négyszeri nýırás esetén? (Az egy alkalomra eső
munkad́ıj havi 4 nýırás esetén 100 Ft-ra kerek összeg.)

K. 590. András, Béla és Csaba egy futóversenyen vettek részt. A verseny
végén az derült ki, hogy András a célba érkezésekor 15 méterrel verte Bélát, és
35 méterrel verte Csabát, Béla pedig a célba érkezésekor 22 méterrel verte Csabát.
Hány méter volt a futóverseny távja, ha a három fiú végig egyenletes tempóban
futott a versenyen?

K. 591. Egy gyerekcsapat egy buszos kiránduláson vesz részt. A buszban
52 ülés van, amiből kettőn a tanárok ülnek. A maradék helyeken vagy egy gye-
rek ül, vagy a csomagja van. A busz csomagtartójába a gyerekek egyharmadának
a csomagja fért be. Hányan voltak a kiránduló gyerekek, ha a buszban minden ülés
maximálisan ki volt használva?

K. 592. Anna, Bea és Cili együtt dolgoznak egy munkán. Együtt 6 órával
kevesebb idő alatt végeznek, mintha Anna egyedül dolgozott volna, 1 órával koráb-
ban végeznek, mint ha Bea egyedül dolgozott volna, és feleannyi idő alatt végeznek,
mint ha Cili egyedül dolgozott volna. Ha Anna és Bea Cili nélkül dolgozna, akkor
80 perc alatt végeznének. Hány perc alatt végezné el a munkát Anna, illetve Bea
külön-külön?

K. 593. Egy renitens osztály bojkottálni akarja a testnevelés órát, ezért a kis-
labhaj́ıtásnál arra törekszenek, hogy a labdákat átdobják a keŕıtésen, és a labdák
begyűjtéséig álljon az óra. Az osztály 1/6 része 5-5 labdát dob, fele 4-4 labdát,
1 tanuló 6 labdát, a többiek pedig 2-2 labdát. A labdák 75%-át sikerült is átdobni
a keŕıtésen. Elég sok idő elment azzal, hogy mind a 66 kirepült labdát összeszedték,
ezért a tanár büntetésből fejenként 3-3 kört futtatott az osztállyal a 200 méteres
futópályán. Hány km-t futottak összesen a renitens osztály tanulói?

Beküldési határidő: 2018. október 10.
Elektronikus munkafüzet: https://www.komal.hu/munkafuzet
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