
88 Matematika

Százalékszámítás a gyakorlatban2.11

1  Hány százalékos (milyen töménységű) cukros oldatot iszik 
az, aki a képen látható italok közül választ? Folytasd a táblá
zat kitöltését a füzetben!

Oldat Oldott anyag Töménység (%)

Ital oldat  
(gramm)

cukor  
(db) gramm

narancskoktél 250 5 15 6%

tea

forró csoki

eperturmix

2  A fiziológiás sóoldat hatékonyan tisztítja a légutakat és már 
csecsemőknél is nyugodtan alkalmazható. A „fiziológiás” 
koncentráció 0,9%os nátriumklorid (konyhasó) koncentrá
ciónak felel meg. Hány gramm nátriumkloridot (konyhasót) 
kell ehhez egy liternyi vízben feloldani? 

3  Egy település helyi építési szabályzata szerint a telkek 30%át 
lehet csak beépíteni (a telek csak ekkora részén lehet épület). 

 a)  Minimum mekkora telken építkezik az, aki egy 150 m2 
alapterületű házat épít?

 b)  Mekkora lehet a maximális alapterülete a térképen É1, É2 
és É3mal jelzett épületeknek? A telkek alapterületét T 
jelöli a térképen.

4  Jakab 240 000 Ft fizetését decemberben a túlórák miatt meg
emelték a 25%ával, viszont törlesztésre levonták a 20%át. 

 Hogyan változott Jakab fizetése a decemberi hónapban?
  Beszéljétek meg és indokoljátok is, melyik a helyes válasz 

a következők közül!
 A: Nem változott a bére.  
 B: 5%kal, 252 000 Ftra nőtt a fizetése.
 C: 5%kal csökkent a fizetése 228 000 Ftra. 

5  Félix fizetésének 30%át, azaz 75 000 Ftot fizet havonta la
kástörlesztése. 

 a) Hány forintot keres Félix havonta?
 b)  A bank megemelte a havi törlesztőrészletet, most 

100 000 Ftot kell havonta fizetni. Hány %a ez Félix fize
tésének?

 c)  Félix fizetését megemelik 20 000 Fttal. A 100 000 forin
tos törlesztés most hány százaléka a fizetésének? 

6  Egy munkát kínálnak bruttó 150 000 Ft havi bérért.
 a)  Mennyi pénzt kap meg ebből az alkalmazott, azaz meny

nyi a nettó bére?
 b)  Ha 150 000 Ft nettó bért keresek, akkor mennyi a bruttó 

bérem? Mennyi adót fizet ez után a munkáltató?

A munkavállaló által fizetendő járulékok 
a bruttó bér százalékában:
személyi jövedelemadó: 16%
nyugdíjjárulék: 10%
egészségbiztosítási járulék: 8,5%

A munkáltató által fizetendő adók a bruttó 
béren felül a bruttó bér százalékában:
szociális hozzájárulási adó: 27%
szakképzési hozzájárulás: 1,5%

 250 g             300 g             350 g            200 g

3 g         

Kincses utca

T1 = 650 m2

T2 = 580 m2

T3 = 480 m2
É1

É2 É3

A mindennapi életben leggyakrabban használt matematikai művelet a százalékszámítás.
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1. Egy termék bruttó ára 12 000 forint. Mennyi a nettó ára, ha az áfa kulcsa
 a)  5%;            b)  18%;            c)  27%?   
2.  Számold ki az 5.16 lecke adatai alapján, hogy hány százalékkal csökkent hazánk területe és lakossága a trianoni 

békekötést követően!

A banki kölcsönök és befektetések növekedése az 
úgynevezett kamat. A kamat mértéke a pénzösz-
szeg egy meghatározott százaléka. 

Az általános forgalmi adó (áfa) az állami jö-
vedelmek jelentős forrása a társasági adó és a 
jövedelemadó mellett. Magyarországon a legy-
gyakoribb a 27%-os áfakulcs, emellett bizonyos 
termékek és szolgáltatások 18%, illetve 5% 
adómérték alá esnek. 
áfa = nettó ár ∙ 27 %
bruttó ár = nettó ár + áfa 
nettó ár = bruttó ár : 1,27

Az alapot kétféleképpen is kiszámíthatjuk:
alap = (százalékérték : százalékláb) ∙ 100, vagy 
alap = százalékérték : ( százalékláb : 100)
a = (é : p) ∙ 100, vagy
a = é : (p : 100).

Példa
A táblázat hazánk védett növény és állatfajainak szá
mát mutatja. Azt szeretnénk megtudni, hogy hány 
védett állatfajt tartanak ma számon hazánkban. Azt 
kell kiszámítanunk, hogy melyik az a szám, amelynek 
a 86%a 1168, vagyis a 100%ot keressük. 
Ha a 86% 1168, akkor az 1% 1168 : 86 = 13,58, a 100% pe
dig 13,58 ∙ 100 = 1358, ennyi védett állatfaj él hazánkban.

7  Számoljátok ki az összes hazai védett növényfaj számát, 
majd a táblázat további hiányzó adatait!

8  Számold ki fejben! Melyik az a szám, amelyiknek
 a) a 15%a 30?    b) a 150%a 30? 
 c) a 30%a 12?    d) a 16%a 32?

9  2014ben 15 százalékkal több lakás épült Magyarországon, 
mint egy évvel korábban. A 8358 átadott lakás csak 80 szá
zaléka a 2012es szintnek, és csupán egynegyede a 2008as 
teljesítménynek.

 Hány lakás épült 2008ban, 20012ben és 2013ban?

  Egy bankban évente 6%ot kamatozik a pénzem. Mennyi 
pénzem lesz egy év múlva, ha 400 ezer Ftot kötöttem le?

  Mennyi pénzt kértem kölcsön 20% kamatra, ha egy év múl
va 360 000 Ftot kellett visszafizetnem?

  Egy termék nettó ára 800 forint. Mennyi a bruttó ára, ha az 
áfa kulcsa

 a) 5%; b) 18%; c) 27%?

  Mennyi a nettó ára annak a 18%os áfakulcs alá tartozó ter
méknek, amelynek bruttó ára

 a) 531 forint; b) 1711 forint; c) 1180 forint?

  Az árcédulákon felül a nettó, alul pedig a fizetendő (bruttó) 
ár olvasható.  Mennyit kell fizetni a laminálógépért, illetve 
az összecsukható rekeszért, ha ugyanabba az áfakörbe tar
toznak, mint a tésztakészítő gép? 

  Hány forintért adja Mari néni a piacon a 18%os áfakörbe 
tartozó tojást, ha minden tojásból 25 forint adózás utáni 
bevételt akar elérni? Hány tojás eladásából tudja Mari néni 
kifizetni a 600 forintos helypénzt?

Fajok Fajok 
száma

Ará-
nyuk

Összes védett és  
fokozottan védett faj

Védett növény 733 89%
Fokozottan 
védett növény 11%

Védett állat 1168 86%
1358Fokozottan 

védett állat 186

A4-es 
laminálógép

Összecsukható 
rekesz

Tésztakészítő
gép

5 990,- 559,- 22 790,-
28 943,-

2008                2012               2013                2014

-3/4
-20%

+15%

8358

Forrás: termeszetvedelem.hu
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