
1. Gabi egy perselybe gyűjtötte a vásárláskor visszakapott kétforintosokat és ötforintosokat. 

Karácsony előtt összeszámolta a persely tartalmát. Az összegyűjtött 157 darab pénzérme értéke 503 forint volt.   

Hány kétforintos és hány ötforintos volt a perselyben?  

 

2. A piacon egy árus háromféle almát árul: goldent, jonatánt és starkingot. Egy vevő megkérdezte, hogy 

mennyibe kerülnek. Az árus így válaszolt: 

– Nagyon olcsón adom! Ha vesz 1 kg jonatánt és 1 kg starkingot, akkor 120 forintot fizet. 1 kg starking és 1 

kg golden éppen kétszer ennyibe kerül. Ennél pedig éppen 30 forinttal fizet kevesebbet, ha 1 kg goldent és 1 

kg jonatánt vesz. 

a) Mennyibe kerül 1 kg golden és 1 kg jonatán összesen? ............................ 

b) Összesen mennyit fizet az, aki mindegyikből 1-1 kg-ot vesz? ............................ 

c) Mennyibe kerül 1 kg jonatán? ............................ 

d) Mennyibe kerül 1 kg starking? ............................ 

 

3. András, Béla és Cili ugyanazon a matematikaversenyen indult. Az eredmény-hirdetésen kiderült, hogy Béla 

1,6-szer annyi pontot kapott, mint András, Cili pedig fele annyi pontot szerzett, mint András és Béla együtt. 

Összesen 273 pontot kaptak. 

A) Mi volt András, Béla és Cili egymás közötti sorrendje? 

B) Hány pontot szerzett András?  

C) Hányad részét kapta Cili a hármuk által összesen megszerzett 273 pontnak? 

 

4. Hány éves most az, aki 10 év múlva 4-szer annyi idős lesz, mint 20 évvel ezelőtt volt?  

 

5. A szerelők 155 méter hosszú útvonalon vízvezeték csövet fektettek le nyolc méteres és öt méteres 

darabokból. Összesen 25 darab csövet használtak fel. 

 Hány db 8 m-es és hány db 5 m-es cső kellett?  

6. Attila és barátai péntek délután kerékpártúrára indultak. A péntek esti szállásig a túra teljes hosszának 
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részét tették meg. Szombaton a túra teljes hosszának 
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részét teljesítették. Attila boldogan mondta szombat este 

a szálláson, hogy a túra teljes útvonalából már 100 kilométert megtettek.  

Milyen hosszú a túra teljes útvonala?  

 

7. Levente hétfőn elköltötte a zsebpénze felét, kedden a maradék harmadát, szerdán a megmaradt pénze 

negyedét, és így 300 Ft-ja maradt. 

a) Mennyi pénze maradt keddről szerdára? .......................  

b) Mennyi pénze maradt hétfőről keddre? ....................... 

c) Mennyi pénze volt eredetileg? ....................... 

 

8. Egy desszertes dobozban háromfajta csokoládé van:  

– barna csomagolású, amiben két darab mogyoró van, 

– fehér csomagolású, amiben egy darab mogyoró van, 

– drapp csomagolású, amiben nincs mogyoró. 

A dobozban lévő 33 darab csokoládéban összesen 32 mogyoró van. A barna és a fehér csokoládék számának 

összege kétszerese a drapp csokoládék számának. 

a) Hány darab drapp csomagolású csokoládé van? .......................  

b) Hány darab barna csokoládé van? ....................... 

c) Hány darab fehér csokoládé van? ....................... 

 

 



9. Egy iskola focirajongó tanulóinak 40%-a a Fradinak szurkol, a többiek 
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-a az Újpestnek. A többi klubnak 

(köztük a Focisulinak ) összesen 144 tanuló szurkol. Hány szurkolója van az iskolában a Fradinak és az 

Újpestnek? Összesen hányan kedvelik a futballt? 

 

 

10. Dávidnak és Petinek összesen 91 üveggolyója van. Dávidnak éppen 6-szor annyi üveggolyója van, mint 

Petinek. Melyiküknek hány üveggolyója van? 

 

 

11. Egy apa 3 év múlva kétszer olyan idős lesz, mint a fia. 7 évvel ezelőtt az apa éppen háromszor olyan idős 

volt, mint a fia. Melyikük hány éves most? 

 

12. Egy apa háromszor annyi idős, mint a fia. 6 évvel ezelőtt éppen négyszer annyi idős volt, mint a fiú. Hány 

éves most az apa és a fiú? 

 

13. Egy árus egy kosár almát vitt a piacra. Az első vevő megvette az almák 
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-ét, a második a maradék 
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-át, a 

harmadik a maradék 
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-ét, a negyedik elvitte a megmaradt 8 almát. 

 

14. Gabi három nap alatt olvasott el egy könyvet. Hétfőn elolvasta a könyv negyed részét, kedden 49 oldalt, 

szerdán olvasta el a könyv megmaradt részét, ami a teljes könyv 40%-a.  

A) Hány oldalas volt a Gabi által elolvasott könyv?  

B) Hányszorosa a szerdán elolvasott oldalak száma a hétfőn elolvasott oldalak számának? 

 

15. Egy téren 35 jármű – autó és motorkerékpár – parkol.   

Mennyi az autók és a motorkerékpárok száma, ha összesen 120 kereket számoltunk meg? 

  

16. Béla és szülei az életkorukról beszélgettek. Számítsd ki, mennyi a családtagok életkorának összege! Hány 

évesek külön-külön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Az életkoruk összege: .............. év. 

b) Béla apja .............. éves.  

c) Béla .............. éves. 

d) Béla anyja .............. éves. 

 

 


