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

10. forduló
Beküldési határidő:
2017. március 14.

1.

Hüvelyk Matyi mielőtt megkérte Pöttöm Panna kezét, tíz napig virágokkal halmozta el. Első nap 1 szál
rózsát küldött szíve hölgyének; másnap 1 szál rózsát és 2 szál tulipánt; harmadnap 1 szál rózsát, 2
szál tulipánt és 3 szál nárciszt; negyedik nap 1 szál rózsát, 2 szál tulipánt, 3 szál nárciszt és 4 szál
árvácskát, és így tovább. Pöttöm Panni a tíz nap alatt kapott még (az először küldés sorrendjében)
nefelejcset, margarétát, krizantémot, kardvirágot, szegfűt és ibolyát.
Hány virágszálat kapott összesen? Fajtánként mennyit kapott?
Rajzold le Panna kedvencét (ebből kapta a legtöbb szálat)! Melyik ez?

2.

Ágnes, Szilvia, Péter és László osztálytársak. Mindegyiküknek különböző családi neve van: Borsodi,
Kiss, Molnár és Szabó. Kinek mi a teljes neve, ha a következő névpárok mindegyike tartalmaz egy
valódi és egy nem valódi nevet?
a) Borsodi László és Molnár Szilvia
b) Molnár László és Kiss Szilvia
c) Molnár Ágnes és Kiss Péter

(Mindkét feladat esetében részletes magyarázatot kérek, ha szükséges, akkor rajzot is!)

Az otthoni fordulók közül ez az utolsó, így hamarosan az idei verseny is befejeződik. Aki elmaradt
valamelyik megoldás beküldésével, azt legkésőbb a második benti fordulóra (márc. 17.) hozza el a Vaszaryba!
A matek tábor tervezett időpontja 2017. május 9 – 12.
További jó tanulást kívánok a tanév hátralévő részére!
Erzsi néni
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