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18. Familien Ottesen i Tyskland ****
Familien Ottesen er i år taget på sommerferie i Tyskland, og som sædvanlig
har hr. Ottesen planlagt og googlet ferien grundigt hjemmefra. Han har fundet ud af at familien skal besøge 7 forskellige byer i løbet af 7 dage, og at det
billigste er at bo centralt, og så hver dag tage på udflugt herfra. For at gøre
turen endnu billigere, vil han hver morgen google benzinpriserne i de forskellige byer familien ønsker at besøge – i euro naturligvis – og dagens udflugt skal så gå til den by hvor benzinen er billigst. Hver by besøges kun én
gang.
N
A

Dänemark
B

Hotel
Zentrum

G

C

F
D
E

Susan Larsen

4. juli 2020

1. Feriens første udflugt, mandag, går til den by hvor den laveste dagspris
er 1.11€. Feriens højeste benzinpris overhovedet betales i weekenden.
2. De tre begivenheder torsdag, 1.48€ og Hambech ligger i alfabetisk rækkefølge på kortet.
3. I Knurstadt, der ligger stik vest og ikke besøges i weekenden, betaler de
end højere benzinpris end fredag, hvor de kører mod sydøst.
4. I Blauberg, hvor de finder feriens billigste benzin, er skuffelsen stor da
det viser sig at Museet for ”Berg und Freude” er lukket den pågældende dag. De besøger Blauberg to dage før Frühburg.
5. Niesum, som de besøger lørdag, ligger stik modsat Feldmühle, og lige
før Blauberg i urets retning.
6. Den benzinpris de betaler tirsdag er lavere end den benzinpris de betaler i byen ved E, men højere end den benzinpris de betaler i Hambech.
7. De 1.18€ betaler de i byen stik mod nord, som de besøger dagen før besøget i Früburg, men senere på ugen end Hambech.
8. De forskellige benzinpriser de kommer til at betale er: 1.09€, 1.11€,
1.18€, 1.25€, 1,35€, 1,48€, 1.63€.
9. De 7 byer de besøger er: Blauberg, Hambech, Feldmülle, Früberg,
Knurstadt, Zauberhof, Niesum.

Spørgsmål: Hvor ligger byen Zauberhof, hvornår besøger de den, og hvad
giver de for benzinen den pågældende dag?
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Se flere opgaver på: http://physicssusan.mono.net/
Følg siden ”logiske opgaver” på Facebook – og få en ny logisk opgave hver dag.
Salg af logiske opgaver til aviser, blade, magasiner, sociale arrangementer eller lignende kontakt: logik.susan@gmail.com
Bemærk: Mine opgaver er udelukkende til privat brug og må ikke kopieres, videresælges eller udgives andre steder uden forudgående aftale med mig.

