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Kedves Versenyzők!
Örömmel köszöntük Benneteket a 2016/17. évi 4 dimenzió talányai
versenyen!
Az egyes fordulók során a csaptok kalauza ismét a korábbi években megismert család: az építész apuka, Adalbert, biokémia kutató mama, Wilhelmina,
bakfis korba lépett lányuk, Eufrozina, és a kisöccse, Martin.
Míg a korábbi években Eufrozina különleges iránytűjének köszönhetően a 4
égtáj épített és természeti csodáival, Martin időgépe segítségével pedig a 4
korszak életmódjával, hírességeivel és nevezetességeivel ismerkedhetett meg
a család és a versenyzők, idén Wilhelmina kalandvágya vezeti a családot – és
vele a versenyben résztvevő csapatokat is.
„Gyertek,” szólt egy reggelen Wilhelmina –„nézzük meg, az érme mit kínál még nekünk!”
A gyerekek köré gyűltek, Adalbert is izgatottan leste az érme jeleit.
Két jel is egyszerre kezdett villogni.
„Fel!” „Le!” Kiáltotta egyszerre Eufrozi és Martin.
A következő pillanatban egy furcsa járműben ültek valamennyien.
A jármű félelmetes sebességgel felemelkedett, és kezdetét vette az
új kaland.
Tartsatok a családdal, fedezzétek fel együtt a mélység és a magasság talányait!

1. feladat - Száguldás a föld alatt

___/12 pont

Mire fölocsúdtak, a furcsa, föld alatti vasút száguldott velük. Amikor Martinék szerelvénye kifutott a végállomásról, ugyanakkor indult el egy szerelvény a
vonal másik végállomásáról.
A szemközt jövő vonat 40 km/h, a Martinéké 60 km/h a sebességgel haladt. 6 perc múlva még mindig kétszer akkora
volt a távolság közöttük, mint 9 perccel az indulás után. Milyen messze van egymástól a két végállomás, ahonnan elindultak? Az indulástól számítva mennyi idő múlva találkozott a két szerelvény?

2. feladat – Metróépítők

___/13 pont

Amíg utaztak, Adalbert gyors számításokat végzett.
„Mennyi földmunka lehetett ennek az alagútnak megépítése….”
Az alagút egy szakaszának építésekor lassan kezdték a munkát. Az
első napon 10 t, a második napon 20 t földet termeltek csak ki. Ezt
követően gyorsították a munkát, ahogy a határidő közeledett, egyre
több földet mozgattak meg: minden nap az előző két napon kitermelt mennyiség összegét.
Hány t földet termeltek ki 10 nap alatt?
Milyen hosszú alagutat készítettek el ezzel, ha az alagút keresztmetszete egy 5 m széles, 4 m magas téglalap?

3. feladat – Kincskeresés

___/15 pont

A vonat befutott a végállomásra. A kis család izgatottan lépett a peronra – vajon hol vannak?...
A falakon furcsa ábrákat láttak.
„Anyúúú, te meg tudod fejteni?” kérdezte Eufrozi.
„Várjatok kicsit… barlang… rejtvény…. repülő… - azt hiszem, egy barlangot kell megtalálnunk, ott
egy rejtvényt megfejteni, és ha sikerül, felszállhatunk
egy repülővel…”
„Induljunk már!” – sürgették a gyerekek.
Beléptek a barlangba. A barlang talaján furcsa ábrákat láttak, a falon pedig egy felirat igazította őket útba:
Az 1-esről indulva úgy lépkedj a fehér körökön, azaz
írd be a fehér körökbe az 1, 2, 3, … számokat, hogy az
egymás után következő számok egyre nagyobb távolságokban kövessék egymást. Azaz az 1-2 számpár távolságánál nagyobb a 2-3 számok távolsága, ennél legyen nagyobb a 3 és a 4 távolsága, és így tovább. Egy
körbe csak egyszer léphetsz, és igyekezz minél több
fehér körbe eljutni.

4. feladat Repülés

___/15 pont

Miután megfejtették a rejtvényt, egyszerre a barlang előtti hatalmas, szabad téren találták magukat. Egy kis repülőgép várakozott ott. A kis család izgatottan beszállt, a motorok felbúgtak, és
a gép emelkedni kezdett.
Repülőjük az A pontból a tőle keleti irányban 1000 km-re
levő B pontba, majd onnan az ettől 1000 km-re Északra
fekvő C pontba akar repülni, de ehelyett A-ból Északra
100 km- repültek, majd 45°-ban eltértek Észak-Kelet felé.
282 843 m megtétele után elérték a K pontot, ahonnan
már egyenesen a céljuk, a C pont felé repültek. Mekkora
a CK távolság?

5. feladat – Irányítópult

___/13 pont

Adalberték repülőgépe a repülőtér irányítópultja szerint a P(6;-5) ponttól a Q(-5;8) pont felé tart.
Melyik utasítássort adhatta az irányítótorony, amely a Q pontba irányította őket? (több jó utasítássor is lehet). A koordináta-párok az útvonalat megadó vektorokat jelentik.
a)
b)
c)
d)

(5;-4)
(-3;7)
(-2;3)
(1;-2)

(-3;-2)
(-9;8)
(-3;2)
(-2;3)

(-6;5)
(0;-2)
(-2;3)
(3;-4)

(-7;14)
(-3;3)
(-4;5)

(-1;1)
(6;6)

(-10;2) (-5;2)

6. feladat – Űrlények

___/12 pont

Hirtelen megrázkódott alattuk a repülőgép.
De fura! Felgyorsultunk! Hűűű, ez egy űrhajó! – kiáltott Martin.
Kis idő múlva egy ismeretlen bolygón landoltak. Kikászálódtak üléseikből, és kiváncsian nyitották
ki a gép ajtaját. Furcsa lények vették őket körül.
A bolygón kétféle lény él: igazmondó, aki mindig igazat mond, és hazudós, aki mindig hazudik.
Wilhelmina 11 bolygólakóval beszélgetett, akik ismerték egymást, és mindegyiktől megkérdezte:
„Hány igazmondó van köztetek?”
Az első kilenc válasza a következő: 4, 1, 6, 0, 1, 5, 7, 5, 6.
Mi lehet a hiányzó két válasz?

7. feladat – Csillagok

___/20 pont

Készítsetek csillagokat vagy bolygókat geometriai testek modellezésével!
Az alábbi linken találhattok ötleteket és kivágható térhálókat is:
http://www.korthalsaltes.com/

Válasszatok 3 testet, készítsétek el! A készítésről és az elkészült műről is készítsetek fényképeket (összesen 6 db-t ), és küldjétek el a verseny@abacusan.hu címre!

