
 

 

 

Együttes munkavégzésre vonatkozó feladatok 
 
 
 
 
1. Egy kertet az apa 3,5 óra, a fia 6 óra alatt ásná fel egyedül. Mennyi idő alatt 
készülnek el a kert felásásával, ha mindketten dolgoznak?   
    (Együtt 42/19 óra alatt ásnák fel a kertet!) 
 
2. Egy apa 1 óra 40 perc alatt, felesége 3óra 20 perc alatt, kisfia 6 óra 40 perc 
alatt ássa fel a kertjüket. Mennyi idő alatt készülnek el a kert felásásával, ha 
egyszerre mindhárman ásnak?     (Együtt 20/21 óra alatt ásnák fel a kertet!) 
 
3. A karbantartó munkás a gép hibáját 24 óra alatt tudja kijavítani. Mivel a javí-
tás sürgős volt, segítőtársat kapott, és így a javítást együtt 13 óra 20 perc alatt 
elvégezték. Hány óra alatt javította volna meg a gépet a segítő egyedül?  

(30 h alatt javítaná meg a segítő egyedül a gépet.) 
 

4. Két permetezőgép együttes munkával 12 óra alatt permetezte volna be a 
szőlőt. 8 órai munka után az egyik gépet elirányították, a másik további 7 óra 
alatt fejezte be a permetezést. Hány óra alatt végzett volna a permetezéssel 
egy-egy gép egyedül dolgozva?  (Az egyik gép 21 óra, a másik gép 28 
óra alatt végzett volna egyedül.) 

 
5. A medencét az egyik csap 2 óra alatt, a másik csap 1 óra alatt tölti meg, és a 
medence a lefolyón keresztül 4 óra alatt ürül ki. Mennyi idő alatt telik meg az 
üres medence, ha a csapokat és a lefolyót egyszerre nyitjuk meg?  

(Ha mindkét csap nyitva van, akkor 48 perc alatt telne meg a medence.) 
 
6. Két szerelő 24 nap alatt végzett volna a munkával. 16 nap után az egyik sze-
relőt más munkára küldték, és a másik a munkát újabb 16 nap alatt fejezte be. 
Hány nap alatt végezte volna el a munkát egy-egy szerelő egyedül? 

(Mindkét szerelő 48 óra alatt végezné el a munkát egyedül.) 
 
7. Két gépírónő együttes munkával 6 óra alatt ír le egy kéziratot. Ha az egyik 
gépírónő 4, a másik 6 órát dolgozna, akkor a kézirat 80 %-t írnák le. Hány óra 
alatt írja le a kéziratot a két gépírónő külön-külön? 

(Az egyik gépírónő 10, a másik 15 óra alatt végezne egyedül.) 
 
8. Egy gyárban két munkás vállalja, hogy együttes munkával 6 nap alatt elké-
szít egy munkagépet. Tudják-e a vállalásukat teljesíteni, ha külön-külön dol-
gozva az egyik munkás 10 nap alatt, a másik munkás 15 nap alatt készülne el 
vele? 

 (El tudják készíteni 6 nap alatt a gépet.) 
 
 
 


