
Én és az iskola
Matematika

Számoljatok utána!

1 Hányszorosa a reszelt répa kilogrammjának az ára a reszeletlennek? 
2 Írjátok fel a két ár arányát!
3 Hány kilogramm répát lehetett volna venni 1 kg reszelt répa áráért?

Vizsgáljátok meg a két termék csomagolásán feltüntetett összetevőket! 

1 Melyik felvágott tartalmaz több pulykahúst? Melyik termék az olcsóbb?
2  Ábrázoljátok diagramon a két felvágott fő összetevőinek arányát (hús, víz, egyéb összetevők)! 

Írjátok fel mindkét termék esetében az alapanyagok (hús) és az egyéb  (víz, zöldségkeverék, adalék) 
anyagok arányát! 

3  Nézzetek utána az interneten az összetevők között felsorolt adalék anyagoknak! 
(http://www.fo gyasz toklapja.hu) 

Számtan  – algebra

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1  Levente hétfőn elköltötte a zsebpénze felét, ked den 
a maradék harmadát, szerdán a megmaradt pénze 
negyedét, és így 300 Ft-ja maradt. 
Mennyi pénze volt eredetileg?

2   Kati és Péter közösen megspórolt 1500 Ft-ot. 
Kati 150 Ft-tal többet, mint Péter pénzének a fele. 
Hány forintot spórolt Kati? 
Hányad része Kati pénze Péter pénzének?
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Barom�sonka

240 Ft 
/15 dkg

Pulykamell-sonka
zöldséges aszpikban

2100 Ft/kg

Megnézed, hogy mit eszel?

Összetevők 100 g termékben
víz, 60% baromfihús (70% 
pulykahús, 30% csir ke  
hús), 10% egyéb össze
tevő (szó ja fehér je, sű rítő 
anyagok E412, E407a, 

emulgeálószer E450, ízfokozó E62, étkezési só, antioxidánsok 
E316, E330, aromák, fűszerkivonatok, színezék E120, fűszerek, 
burgonyakeményítő, tartósító szer E250) 

ivóvíz, 43% pulyka mell
sonka, 27% zöld ség ke
ve rék, 10% egyéb ösz 
sze  tevő (bur go nya ke mé 
 nyítő, emul geá ló szerek 
E451, E452, sűrítőanyag E407a, aroma, cukor, étkezési só, anti
oxidáns E316, étkezési zselatin, savanyúságot szabályozó anyag 
E262, étkezési sav E330, tartósítószer E250)

Barom�sonka

240 Ft 
/15 dkg

Pulykamell-sonka
zöldséges aszpikban

2100 Ft/kg

 Feladat

A közeli Lakj jól! kifőzdében egy adag rakott 
krumpli 850 Ftba kerül. 
1  Számolj utána! Mennyibe kerül a rakott krump 

 li egy 4 fős család részére rendelés esetén, 
illetve ha saját magatok készítitek el? (A re cept 
és a reklámújság adataival dol gozzatok!)

2  Hány százalékkal kell többet fizetni a drá gább 
módnál?

3  Milyen egyéb költsé gek kel számolhatunk az 
ott honi főzésnél, mennyire számotte vőek 
ezek? 

4  Számold ki a rakott krumpli hozzávalóit 6 sze
mélyre!

5  Keress recepteket, és készíts tervet egy vasár
napi ebéd elkészítéséhez

Rakott krumpli
Hozzávalók 4 fő részére: 
2 kg burgonya, 8 db tojás, 25 dkg füstölt kolbász, 
2 kis doboz tejföl, 1 evőkanál olaj, só
Elkészítési mód:
A burgonyát héjában megfőzzük, majd meg há
mozzuk, felkarikázzuk. A tojásokat keményre főz  
zük, majd felkarikázzuk. A kolbászt is karikára 
vágjuk. A beolajozott tepsi aljára lerakjuk a bur go
nya felét, erre kolbász-, majd a tojáskarika kerül. 
Sózzuk, majd még egy réteget rakunk. Befedjük a 
maradék karikára vágott burgonyával, sózzuk és 
megkenjük a tejföllel. 180 fokon körülbelül 3040 
perc alatt pirosra sütjük.
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Matematika

2.9
Diákmunka 

84

Ügyfélszolgálatos munka
folyamatos, rugalmas munkarend

Fizetés: bruttó 650 Ft/óra  
havi 60 óra vállalása esetén,  

egyébként bruttó 584 Ft/óra.
Alkalmanként 8 óra vállalható.

Éjszakai órabér bruttó 762 Ft
Csak 18 évet betöltötteknek!

ALKALMI HOSTESS MUNKA
Szombaton  

és vasárnap!

Munkaidő:  
10 :00-17:00

Fizetés:  
bruttó 650 Ft/óra

JÁTÉKCSOMAGOLÁS,  
CÍMKÉZÉS, MOZGATÁS
Munkarend: két műszakban

Hétfőtől péntekig 6 :0014:00, vagy 14:00 22:00. 
Heti 23 napot is lehet vállalni!
Fizetés: bruttó 600 Ft/óra

PATIKA ELŐTTI  
SZÓRÓLAPOZÁS  
SZABADTÉREN

 Bruttó fizetés: 1000 Ft/óra
Hétfőtől péntekig 8 :0012:00
Kedd, csütörtök 14:0018:00

Heti 23 nap vállalása kötelező.
Feltétel:18. életév betöltése.

RAKTÁRI KISEGÍTŐ
Munkaidő:  
H-P 16 :00-22 :00
Fizetés:  
bruttó 725 Ft/óra
Szombat,
vasárnap  
08 :00-16 :00
Fizetés:
bruttó 750 Ft/óra
Feltétel:
Hetente legalább két nap vállalása kötelező

diÁkszÖvetkezet

diÁkszÖvetkezet

diÁkszÖvetkezet

diÁkszÖvetkezet

Ha nem diákszövetkezeten keresz tül dolgozol, ak kor  
a 16%os sze mélyi jöve delem adón kívül 8,5% 
egész ség biztos ítási és mun kaerőpiaci járulékot, 
to váb bá 10% nyug díjjárulékot is levonnak a bruttó 
béredből. A mun ka vállaló nettó munkabérét a brut tó  
béréből szá mítják ki levonások alkalma zá sával.

Nappali tagozatos tanulóként dolgoz 
hatsz diákszövetkezeten keresztül is, 
akkor csak 16% személyi jövedelemadót  
vonnak le a béredből. 
A diákmunkavállalásra vonatkozó szabá
lyoknak itt tudsz utánanézni:
www.ommf.gov.hu

diÁkszÖvetkezet

1.6, 4.16 
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