
Egy villamosjáratról tudjuk, hogy a megállói milyen messze vannak az előző állomástól, 

valamint az egyes állomásokra az érkezési és indulási időket (csak az egyik irányban, a 

villamos a 0. percben indul). Ha egy megállóban azonos az érkezési és az indulási idő, akkor a 

villamos ott nem állt meg. 

Példa: 

Állomások száma: 5 

sorszám távolság az előzőtől érkezési idő indulási idő 

1. 300 10 15 

2. 2000 30 30 

3. 1000 40 42 

4. 500 48 58 

5. 400 63  

A. Add meg a villamos össz várakozási idejét! 

B. Add meg a villamos menetidejét (azt az időtartamot, amikor nem állt)! 

C. Add meg a villamos útvonalának hosszát! 

D. Add meg a villamos átlagos sebességét! 

E. Add meg a villamos átlagos várakozási idejét! 

F. Add meg azon állomások számát, ahol a villamos nem állt meg! 

G. Add meg azon állomások számát, ahol a villamos megállt! 

H. Add meg azon állomások számát, ahol a villamos 5 percnél többet várakozott! 

I. Add meg azon állomások számát, ahol a villamos 1 percnél kevesebbet várakozott! 

J. Add meg azon állomásszakaszok számát, amelyeket a villamos 10 percnél hosszabb idő 

alatt tett meg! 

K. Add meg azon állomásszakaszok számát, amelyeket a villamos hosszabb idő alatt tett 

meg, mint az előző szakaszt! 

L. Add meg az 500 méternél rövidebb állomásszakaszok számát! 

M. Add meg az 1000 méternél hosszabb állomásszakaszok számát! 

N. Add meg a két egymástól legmesszebb levő szomszédos állomást és a távolságukat! 

O. Add meg a két egymáshoz legközelebbi állomást és a távolságukat! 

P. Add meg azt a két állomást, amelyek közötti szakaszt a legkevesebb idő alatt teszi meg 

a villamos és az ehhez szükséges időt! 

Q. Add meg azt a két állomást, amelyek közötti szakaszt a legtöbb idő alatt teszi meg a 

villamos és az ehhez szükséges időt! 

R. Add meg azt a két állomást, amelyek közötti szakaszt a legnagyobb sebességgel teszi 

meg a villamos és a sebességét ezen a szakaszon! 

S. Add meg azt a két állomást, amelyek közötti szakaszt a legkisebb sebességgel teszi meg 

a villamos és a sebességét ezen a szakaszon! 

T. Add meg azt az állomást, ahol legtöbbet várakozik a villamos és a várakozási időt! 



U. Add meg azt az állomást, ahol a villamos megáll és legkevesebbet várakozik és a 

várakozási időt! 

V. Add meg azt a két állomást, amelyek között a villamos menetideje a legnagyobb! 

W. Add meg, megáll-e a villamos minden állomáson! 

X. Add meg, van-e olyan állomás, ahol a villamos nem áll meg! 

Y. Adj meg egy állomást, ahol a villamos nem áll meg! 

Z. Adj meg egy állomást, ahol a villamos 5 percnél többet várakozik és a villamos 

várakozási idejét ezen az állomáson! 

AA. Adj meg egy állomást, amitől a következő 1000 méternél messzebb van és a következő 

állomás távolságát ettől! 

BB. Adj meg egy állomást, amitől a következő 500 méternél közelebb van és a következő 

állomás távolságát ettől! 

CC. Add meg a legközelebbi állomást, ahova a villamos 70 percnél nagyobb idő alatt jut el 

és az eljutási időt ide! 

DD. Add meg az induló állomástól legtávolabbi állomást, ahova a villamos 50 percnél 

kisebb idő alatt jut el és az eljutási időt ide! 

EE. Add meg a legközelebbi állomást, ami az induló állomástól  3000 méternél távolabb van 

és a távolságát az induló állomástól! 

FF. Add meg a legtávolabbi állomást, ami az induló állomástól 2000 méternél közelebb van 

és a távolságát az induló állomástól! 

GG. Add meg a legközelebbi állomást, ami a végállomástól 3000 méternél távolabb van és a 

távolságát a végállomástól! 

HH. Add meg a legtávolabbi állomást, ami a végállomástól 2000 méternél közelebb van és a 

távolságát a végállomástól! 

II. Add meg, hogy az induló vagy a végállomáshoz van-e közelebb olyan megálló, ahol 

nem áll meg a villamos! 

JJ. Add meg a legtávolabbi állomást, ami közelebb van az induló állomáshoz, mint a 

végállomáshoz és a távolságát mindkettőtől! 

KK. Add meg az induló állomástól legtávolabbi állomást, ahova hamarabb el lehet jutni az 

induló állomástól, mint onnan a végállomáshoz és mindkét időtartamot! 

LL. Add meg az egyes állomásszakaszokon a villamos menetidejét! 

MM. Add meg az egyes állomásszakaszokon a villamos átlagsebességét! 

NN. Add meg az egyes állomásokig a villamos átlagsebességét! 

OO. Add meg az eges állomásokon a villamos várakozási idejét! 

PP. Add meg azokat az állomásokat, ahol a villamos nem állt meg! 

QQ. Add meg azokat az állomásokat, ahol a villamos megállt! 

RR. Add meg azon állomásokat, ahol a villamos 5 percnél többet várakozott! 

SS. Add meg azon állomásokat, ahol a villamos 1 percnél kevesebbet várakozott! 

TT. Add meg az 500 méternél rövidebb állomásszakaszokat! 



UU. Add meg az 1000 méternél hosszabb állomásszakaszokat! 

VV. Add meg azon állomásszakaszokat, amelyeket a villamos 10 percnél hosszabb idő alatt 

tett meg! 

WW. Add meg azon állomásszakaszokat, amelyeket a villamos hosszabb idő alatt tett meg, 

mint az előző szakaszt! 

XX. Add meg azon állomásokat, ahol a villamos többet várakozott, mint bármely korábbi 

állomáson! 

YY. Add meg azon állomásszakaszokat, amelyeket a villamos hosszabb idő alatt tett meg, 

mint bármely korábbi szakaszt! 

ZZ. Add meg azon állomásszakaszokat, amelyeket a villamos nagyobb átlagsebességgel tett 

meg, mint bármely korábbi szakaszt! 

AAA. Add meg azon állomásszakaszokat, amelyek hosszabbak bármely korábbinál! 

BBB. Add meg azon állomásszakaszokat, amelyek rövidebbek bármely korábbinál! 

CCC. Add meg minden állomásra a legközelebbi állomást, ahol megáll a villamos! 

DDD. Add meg a leghosszabb szakaszt és hosszát, ahol nem áll meg a villamos! 

EEE. Add meg a leghosszabb szakaszt és hosszát, ahol mindenhol megáll a villamos! 

FFF. Add meg a legnagyobb időtartamot, ami alatt nem áll meg a villamos! 

GGG. Add meg a legkisebb időtartamot, ami alatt nem áll meg a villamos! 

HHH. Add meg a legtöbb állomást tartalmazó szakaszt, ahol nem áll meg a villamos! 

III. Add meg a legtöbb állomást tartalmazó szakaszt, ahol mindenhol megáll a villamos! 

JJJ.  


