KINCSKERESŐ JÁTÉK
3. forduló
1. feladat
Az alábbiakban szólásokat, közmondásokat és lehetséges magyarázatokat olvashatsz. Párosítsd őket!
(8*10 = 80 tallér)
A. „Kifolyik a pénz az ujjai között.”
B. „Nem hányja ki a pénzt az utcára.”
C. „ A pénznek nincs szaga.”
D. „A pénz tartva tenyész, költögetve vész.”
E. „Pénz beszél, kutya ugat.”
F. „Pénz olvasva jó.”
G. „Pénz áll a házhoz.”
H. „Se pénz, se posztó.”
1.
2.
3.
4.
5.

Nem számít milyen forrásból származik a bevétel, csak az a fontos, hogy pénz legyen.
Rosszul gazdálkodik, hiábavalóságokra fecséreli a pénzét.
Úgy szaporodik a pénz, ha takarékoskodik vele az ember.
Nem költ feleslegesen, nem pazarol.
Mindkét remélt bevételtől, jövedelemtől vagy mindkét kedvező lehetőségtől elestünk; nem
csak az nem vált be, amit remélni lehetett, hanem már az sincs meg, ami azelőtt biztosnak
látszott.
6. Csak a pénz számít.
7. A kifizetett pénzt mindkét félnek gondosan meg kell számolnia.
8. Bevételre lehet számítani, pénzt kapunk.
2. feladat
Egy vállalkozás kamionnal küld alapanyagot üzleti partnerének Győrből Nyíregyházára. A kamion
végig autópályán közlekedik, ahol a megengedett sebessége 80 km/óra. (2*10 = 20 tallér)
Feladat:
a.) Útvonaltervező segítségével állapítsd meg a Győr-Nyíregyháza távolságot!
b.) Számold ki, legkevesebb mennyi idő alatt tehető meg az út, feltéve, hogy a kamion folyamatosan
megy a megengedett sebességgel!
3. feladat
A SZIKSZI 9. évfolyamos tanulói Bagoly-táborba mennek. Összesen 60 fő jelentkezett a táborba,
akiknek kétharmada lány, egyharmada fiú.
a.) Mennyi a táborba jelentkezett lányok és mennyi a fiúk száma? (20 tallér)
b.) Hány szobát kell foglalnunk a tanulóknak, ha a táborban négyágyas szobák vannak? Hány szobát
foglalnak el a lányok és mennyit a fiúk?(30 tallér)

c.)A tanulókkal négy felnőtt is utazik. Az iskolának van egy 8+1 fős kisbusza, amit az egyik kísérő
felnőtt vezet. Emellé legalább hány személyes nagy autóbuszt kell rendelni, hogy a csoport eljusson a
táborba? (10 tallér)
4. feladat (20 tallér)
Tamás, Dóri és Gabi kirándulni mennek. Mindegyiküknél 3.000,- forint van. Elhatározták, hogy Tamás
csak ezer forintosokat, Dóri csak száz forintosokat, Gabi csak tíz forintosokat visz magával.
Hány darab pénzük van összesen?

5.feladat (20 tallér)
Peti telefonra gyűjtött. Most van 2 darab tízezrese, 58 darab százasa és 60 darab tíz forintosa.
a.) Mennyi pénze van Petinek?
b.) Meg tudja-e venni a 30.000,- forintos telefont?

Az utolsó fordulóban is összesen 200 SZIKSZI tallér összegyűjtésére van lehetőséged!
Jó játékot kívánunk, légy Te is kincskereső!

Válaszaitokat a szikszi@szikszi-ozd.hu címre várjuk nevetek és iskolátok megjelölésével 2021. január
20-ig. Az e-mail tárgya „KINCSKERESŐ” legyen! A harmadik forduló kiértékelése után lesz lehetőséged
az összegyűjtött tallérokat ajándékra váltani.

