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VI. ARÁNYOSSÁG, EGYENLETEK
1. ARÁNYOSSÁGOK, VÁLTOZÓ MENNYISÉGEK

1  A paprikát az egyik üzletben darabra lehet vásárolni, az egységára 95 Ft. Mennyibe kerül 2, 5, 8, 22 
darab paprika? Válaszaidat írd a táblázatba!

1 db 2 db 5 db 8db 22db
95 Ft

2  Egy 60 lapos kártyajáték összes lapját egymás mellé rakva egy nagy téglalapot szeretnénk kialakítani. 
Hányféle téglalap jöhet így létre?

A téglalapok száma:                                                                                                                                                                         

3  Veronika születésnapjára egy 28 szeletes torta készült. A tortát egyenlően osztja szét. Hány szelet jut 
egy embernek, ha  
 a) 28-an b) 14-en  c) 7-en  
 esznek a tortából,  esznek a tortából, esznek a tortából?

   
Színezd be az egy emberre jutó szeleteket!

4  Egy matematikaverseny feladatlapján 
minden évben 25 tesztkérdés található. Ezt 
a versenyt 1991-ben rendezték meg először. 
Alapos Lajos 2015-ben azt tervezte, hogy na-
gyon alaposan felkészül, ezért az eddigi ösz-
szes feladatlapot megoldja. Hány feladat vár 
Lajosra?

5  Budapesten 2014-ben a felnőttek 9500 Ft-ért vásárolhattak bérletet, amely-
lyel korlátlanul utazhattak egy hónapig. Hány forintba került egy utazása annak 
a felnőttnek, aki összesen 

a) 25 b) 38 c) 76 d) 125

alkalommal utazott ebben a hónapban?

a)                                       Ft-ba került. b)                                       Ft-ba került. 

c)                                       Ft-ba került. d)                                       Ft-ba került.

6  A 32 fős osztályban csoportmunkát szervezünk. Hány csoport lesz, ha egy csoport létszáma 

a) 2; b) 4; c) 8; d) 16?

a) A csoport létszáma:                                                              b) A csoport létszáma:                                                             

c) A csoport létszáma:                                                              d) A csoport létszáma:                                                             
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1  Egy egyszerű, de nagyon szórakoztató játékhoz a képen látható 
dobótestek tartoznak, kettő a pirosból és egy a kékből.
A játékgyárban van 325 darab piros dobókocka és 220 darab kék do-
bótest (dodekaéder).
a) Hány darab játék összeállításához elegendő ez a mennyiség? 
b) Már elkészült 42 csomag játék. Ezekben melyik testből mennyi van? 

a) Az összeállítható játékok száma:                                                                 

b) Az elkészült csomagokban a piros dobókockákból                                                                                        darab,  

a kék dobótestből                                                                                                                                                   darab van.

2  Az iskolai büfében 130 Ft-ért sonkás, 110 Ft-ért sajtos szendvicset lehet kapni. Az egyik szünetben a 
gyerekek összesen 1690 Ft-ot fizettek a sonkás szendvicsekért és 1210 Ft-ot a sajtosokért. A következő 
szünetben 15 darab sonkást és 9 darab sajtosat vásároltak. Mennyit fizettek ebben a szünetben összesen?

A sonkás szendvics ára:                                                        A sajtos szendvics ára:                                                         

A második szünetben a sonkásokért fizettek:                                                                                                                   

A második szünetben a sajtosokért fizettek:                                                               Ez összesen:                                                       

3  Az étterem előrendelés esetén 790 Ft-ért ad egy ebédet. 
a) Mennyit fizet egy vendég, ha 4, illetve ha 15 napra rendel ebédet?
b) Valaki április 24-én, csütörtökön eltervezte, hogy május 5-től 
májusban minden munkanapon ebben az étteremben fog ebédelni. 
Mennyit fog fizetni?

a) 4 nap esetén az ára:                           15 nap esetén az ára:                     

b) Ha április 24-e csütörtök, akkor május 5-e:                                             

Ezeken a napokon ebédel az étteremben:                                                     

                                                                                                                                                                                                         

Ez összesen:                     nap. Vagyis összesen                                                           Ft-ot fog fizetni az ebédekért.

4  A rovaroknak 3 pár, a pókoknak 4 pár, a rákoknak 5 pár lábuk van.
a) Hány lába van összesen 3 rovarnak, 4 póknak és 5 ráknak?
b) Egy képen rovarok, pókok és rákok láthatók. Mindegyikből van leg-
alább egy a képen, és összesen 46 lábat látunk. Melyikből mennyi le-
het a képen?
a) A három rovar lábainak száma:                                                                   

A 4 pók lábainak száma:                   Az 5 rák lábainak száma:                   

Ez összesen:                                                                                                           

b)
 

Rákok száma Pókok száma Rovarok száma

 
2. ARÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK
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5  Egy cipőfűző hossza 80 cm. 
a) Hány deciméter cipőfűző van egy pár cipőben?                                                                                                               

b) Hány méter cipőfűző van 35 ilyen pár cipőben?                                                                                                                        

c) Hány pár ilyen cipőbe elegendő 1 kilométer cipőfűző?                                                                                              

6  Egy dobozban 150 darab kockacukor van. Lea minden reggel 3 cukorral megissza a teáját. 
a) Hány darab cukor van a 14. nap reggelén a teázás után a dobozban? 
b) Hány nap alatt fogy el a cukor? 
c) Hány nappal tartana tovább az egy doboz cukor, ha Lea, csak két cukorral inná a teát?

a) A cukrok száma:                                                                                                                                                                     

b)                                         nap alatt elfogy a cukor.     c) Ekkor                                              nappal tovább tartana.

3. NYITOTT MONDATOK, EGYENLETEK

1  A következő nyitott mondatok mindegyikéhez ugyanaz az alaphalmaz tartozik. Olvasd el mindegyiket, 
és add meg ezt a közös alaphalmazt! Add meg az igazsághalmazokat is!

Az alaphalmaz:  

a) A   hónapok a nyári hónapok.

b) A   hónapok 30 naposak.

c) Az év utolsó hónapja  

d) Az év negyedik hónapja  

a) I = {  

b) I = {  

c) I = {  

d) I = {  

2  Legyen az alaphalmaz az 5000-nél kisebb négyjegyű számok halmaza. Add meg a nyitott mondatok 
igazsághalmazát!
a) A számok csupa egyforma számjegyből állnak. 
b) A számok pontosan három ötös számjegyet tartalmaznak. 
c) A számok pontosan egy nullát és három négyest tartalmaznak. 
d) A számok kisebbek, mint 1001.                                                                   
e) A számok nagyobbak, mint 9997.

a) I = {  

b) I = {  

c) I = {   

d) I = {  

e) I = {  
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