
 

 

Út-idős feladatok a bölcsészmatek érettségin 
 
 
 
2005/05/29/17. Budapestről reggel 7 órakor egy tehervonat 
indul Debrecenbe, amely megállás nélkül egyenletes 
sebességgel halad. A koordinátarendszerben a tehervonat 
által megtett utat ábrázoltuk az idő függvényében. 
a) Mekkora utat tett meg a tehervonat az első órában  
 (2 pont) 
b) Számítsa ki, hogy hány óra alatt tesz meg a tehervonat 
108 kilométert?  (2 pont) 
 
Budapestről reggel 7 óra 30 perckor egy gyorsvonat is indul 
ugyanazon az útvonalon Debrecenbe, amely megállás nélkül 
70 km/h állandó nagyságú sebességgel halad. 
c) Rajzolja be a fenti koordinátarendszerbe a gyorsvonat út-
idő grafikonját a 7 óra 30 perc és 9 óra 30 perc közötti 
időszakban! (2 pont) 
d) Számítsa ki, hogy mikor és mekkora út megtétele után éri 
utol a gyorsvonat a tehervonatot!  (11 pont) 
 
2005/05/28/15. Egy sportuszoda 50 méteres medencéjében egy edzés végén úszóversenyt rendeztek. A 
versenyt figyelve az edző a következő grafikont rajzolta két tanítványának, Robinak és Jánosnak az 
úszásáról.  
Olvassa le a grafikonról, hogy 
a) mennyi volt a legnagyobb távolság a két 
fiú között a verseny során; (1 pont) 
b) mikor előzte meg János Robit; (2 pont) 
c) melyikük volt gyorsabb a 35. 
másodpercben! (2 pont) 
 
A 4×100-as gyorsváltó házi versenyén a 
döntőbe a Delfinek, a Halak, a Vidrák és a 
Cápák csapata került. 
d) Hányféle sorrend lehetséges közöttük, ha 
azt biztosan tudjuk, hogy nem a Delfinek 
csapata lesz a negyedik? (3 pont) 
e) A verseny után kiderült, hogy az élen 
kettős holtverseny alakult ki, és a Delfinek 
valóban nem lettek az utolsók. Feltéve, hogy 
valakinek csak ezek az információk jutottak a tudomására, akkor ennek megfelelően hányféle 
eredménylistát állíthatott össze? (4 pont) 
 
kmat/2014/okt/14. Egy család személyautóval Budapestről Keszthelyre utazott. Útközben lakott területen 
belül, országúton és autópályán is haladtak. Az utazással és az autóval kapcsolatos adatokat a következő 
táblázat tartalmazza: 

 megtett út hossza (km) átlagsebesség (km/h) 
 

átlagos 
benzinfogyasztás 
100 km-en (liter) 

lakott területen belül  45 40 8,3 

országúton  35 70 5,1 

autópályán  105 120 5,9 

 
a) Mennyi ideig tartott az utazás? 
b) Hány liter ezen az utazáson az autó 100 km-re eső átlagfogyasztása? Válaszát egy tizedesjegyre 
kerekítve adja meg! 
Útközben elfogyott az autóból a benzin. A legközelebbi benzinkútnál kétféle benzineskannát lehet kapni. A 
nagyobbra rá van írva, hogy 20 literes, a kisebbre nincs ráírva semmi. A két kanna (matematikai 
értelemben) hasonló, a nagyobb kanna magassága éppen kétszerese a kisebb kanna magasságának. 
c) Hány literes a kisebb kanna?   4p+5p+5p 
 
 


