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I. Arány, arányosság 

Az arány és az arányosság mindennapi életünk és történelmünk része. Természeti torvények, 

gazdasági számítások, épületek és művészeti alkotások kompozícióinak alapját képezi. A 

megfelelő arány szerint készült alkotásokra azt mondjuk: harmonikus. Az arányosságot az 

antik kultúrákban is a szépség egyik összetevőjeként tartották számon. 

 

Az arány alapvető fogalom a matematikában. Például évezredeken keresztül állt az érdeklődés 

középpontjában, és ma is foglalkoznak a kör kerületét és átmérőjét összekapcsoló arány-

számmal, a π- vel. 

 

Az isteni arány (olvasmány) 

Az aranymetszés (divina proportione) arányát mindig az egyik legtökéletesebb aránynak tar-

tották. Aranymetszési arányt akkor kapunk, ha egy szakaszt úgy osztunk ketté, hogy a szakasz 

teljes hossza úgy aránylik a nagyobb rész hosszához, mint a nagyobb rész hossza a kisebbhez.  
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Kiszámítható, hogy ekkor a nagyobb szakasz hossza 0,618-szorosa , a kisebb rész pedig 

0,382-szerese a teljes szakasz hosszának.( Ezek közelítő értéketek, ugyanis az aranymetszés 

aránya irracionális szám).  

Az ábra jelöléseivel: 618,0≈
a
x  és 382,0≈−

a
xa . 

 

Például az aranymetszés szabályait követik a szabályos ötszögben az 

oldalak és az átlók: az oldal (x) az átló (a) hosszabbik aranymetszete 

Módszertani megjegyzés: Javasoljuk kutatási projekt indítását az 

aranymetszés témakörével kapcsolatban. A cél az, hogy a diákok ta-

láljanak jó képeket, és méréssel mutassák be azt a társaiknak, hogy valóban találtak az  
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aranymetszés szabályainak való megfelelést a képeken. Érdemes bemutatót kérni az össze-

gyűjtött anyagokról. 

 

Íme néhány példa, hogy az aranymetszést milyen területeken találhatjuk meg: 

  a természetben egyes csigafajok házának kialakulásában; a szórt levélállású növények 

(pl. Fikusz) levelei számának és elhelyezkedésének szabályaiban; a napraforgómagok és 

a tobozpikkelyek elhelyezkedését meghatározó spirál kapcsán; az emberi test aranykö-

zéppontja a köldök, az arcé a szemöldökvonal. (Michelangelo Dávid szobrán az alakon és 

a fejen szintén megtalálhatók az aranymetszés arányai); 

  az építészetben megjelenik a piramisoknál (az alap felének és az oldallapok magasságá-

nak aránya), az antik épületekben (ez nem is csoda, az aranymetszést isteni eredetűnek 

tartották), oszlopok arányaiban, a római Szent Péter-bazilikában több helyen fellehető; 

  a festészetben és a szobrászatban sok alkotás arányaiban (például Raffaello Santi fest-

ményein): tájképeken, tömegjeleneteken, csendéleteken nyugalmat és harmóniát tükröz; 

megtalálható Szent István királyunk koronáján és pecsétjén.  

  a zenében sok népdal alapját adó ötfokú (pentaton) skála hangközeiben az aranymetszési 

szabályt követő, ún. Fibonacci-számsorozat jelenik meg, de sok zenei mű (például Ko-

dály Zoltán, Bartók Béla műveiben) kompozíciójában kiemelt 

szerepet kap (csúcspontot emel ki, eszmei szakaszokra bont); 

  az irodalomban versszakok, drámák szerkezeti arányaiban; 

  Szent István királyunk pecsétjében is megtalálható. 

 

Hámori Miklós: Arányok és talányok (Magyar Világ Kiadó, 2002) című könyvében sok érde-

kes dolgot találsz az arányokkal kapcsolatban. 

 

Módszertani megjegyzés: Internetes információk: 

http://www.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/muveszettortenet/2het/

egyiptom.html 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/29het/muvtori/muvtori29.html 

 

A Fibonacci-sorozatról még bizonyára nem hallottak a tanulók, de információkat találhatnak a 

neten: 

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/speckoll/1998/fibonacci/megoldas.htm 
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http://www.intermedia.c3.hu/~zicsb/napra.html 

http://www.sulinet.hu/ematek/html/fibonacci_sorozat.html 

 

A fenti témáról adhat ki kiselőadásokat (internetes vagy szakirodalmi kutatás).Az aranymet-

szet arányait meg lehet szerkeszteni Euklides programmal is (http://www.jgytf.u-

szeged.hu/tanszek/matematika/speckoll/2001/arany/04_sikgeometria.htm) 

 

Az aranymetszésről szóló honlapok: 

Sulinet honlapján: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ag/0/24198/1 

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/speckoll/2001/arany/ 

http://www.sulinet.hu/ematek/html/aranymetszes.html 

http://www.herner.hu/daniel/aranymetszes.html 

http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv2001/tv0110/bagi.html 

 

Ismétlő feladatok 

Módszertani megjegyzés: 

Az arányok kiszámítása előtt egy olyan tesztet íratunk, amely felméri, hogy a szükséges elő-

feltételekkel rendelkeznek-e a tanulók. Ezt nem ajánlatos osztályozni, viszont a jó eredményt 

elért diákokat célszerű jutalmazni. Akik valamilyen részszámítást (zárójel felbontás, egysze-

rűsítés, százalékszámítás, számolás törtekkel) többször is elhibáznak, azoknak jelöljön ki a 

tanár hiánypótló feladatokat, majd diagnosztizálja újra a következő órákon őket. A felmérés 

10 percnél ne tartson tovább. 

A diagnosztika a következő területekről szól: törtekkel való számolás, egyszerű törtes egyen-

letek, egyszerű százalékos példák. Javaslom, hogy válasszon ki 1-1 feladatot az alábbi fel-

adatcsoportokból. Úgy kell összeválogatni a feladatokat, hogy az eredményekből különbséget 

tudjunk tenni egy-egy tudáselem elszámolása, illetve annak rosszul berögzülése között (pél-

dául műveleti sorrend, egyszerűsítés, összevonás, százalékszámítás). 

 

Javasolt feladatok:  

 

 A csoport B csoport 
   

1. Végezd el a következő műveleteket: 
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2. Elköltöttük pénzünk 35%-át, 105 Ft-ot. 

Mennyi pénzünk volt? 

Pénzünknek megmaradt a 15%-a, ami 

450 Ft. Mennyi pénzünk volt? 
   

3. Oldd meg a következő egyenletet: 

 4
2

42 =−x  4
3

93 −=−x  

 

 

 1. Számold ki fejben a következő kifejezések értékét! 

a)  
3
1

2
1 +  ; b)  
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4
3 − ;  c)  ⎟
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i)  
3
1:

2
1 ;  j)  

3
12

4
7 ⋅ ;  k) 

16
7:

8
3 ;  l)  

11
3

9
42 ⋅ ; 

m) 2
6
1

3
5 ⋅+ ; n) 2

10
3

5
7 ⋅−  ; o) 

3
22:

3
4 − ;  p) 

3
42:

9
4 + . 

Megoldás: a) 
6
5 ;     b) 

20
13− ;     c) 

4
18

4
33 = ;     d) 

2
15

2
11 = ;     e) 

8
11

8
9 = ;     f) 

60
373

60
217 = ; 

g) 
18
1 ;     h) 

14
9 ;     i) 

2
11

2
3 = ;     j) 7;     k) 

7
6 ;     l) 

3
2 ;     m) 2;     n) 

5
4 ;     o) 0; 

p) 
9
51

9
14 = . 

 

 2. Oldd meg a következő egyenleteket! 

a)  76
2

=+x ; b)  8987
4

=+x ; c)  105
2

=−x ;  d)  137
3

2 =+x ; 

e) 2
6

3 =+x ; f) 4
2

42 =−x ;  g)  4
6

93 −=−x ; h)  4
2

211 =− x ; 

i)  
3
2

12
1 =−x ; j)  

5,0
10

5
3 =+x ; k)  

5
2

4
2,0 =

−x
;  l)  

xx 2
9

3
12 =
−

; 
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m)  
2,0

2
3
10 =+x  ;   n) 

3
5,0

4
122 =−x . 

Megoldás:  

a) 2; b) 8; c) 30; d) 9; e) 9; f) 6; g) -5; h) 
2
3 ; i) 9; j) 97; k) 4,5; l) 

11
9  ; m) 20; n) 

3
19 . 

 

 3. Végezd el a következő műveleteket! 

Módszertani megjegyzés: Ezek a műveleti sorrend gyakorlására való feladatok. 

a) 2  (x + 1) – 2 ;  b) 2  (x + 1 – 2); c) (2x + 1) – 2; 

d) 3x + x  (2x);  e) (3 – 4x)  3x; f) 2 – 5  (2 + x); 

g) (4 + 4x)  4x;  h) 2  (3  x);  i) 2x + 3x  (4x). 

Megoldás: a) 2x;     b) 2x – 2;     c) 2x – 1;    d) 3x + 2x2;     e) 9x – 12x2;     f) –8 – 5x; 

g) 16x + 16x2;     h) 6x;     i) 2x + 12x2. 

 

 4. Válaszd ki az alábbiak közül, hogy melyik műveletvégzés helyes, és melyik hibás! 

a) 2
2

42 −=− xx ;   b) 4
2

42 −=− xx ;   c) 22
2

42 −=− xx ;  

d) 
2
4

2
2

2
42 −=− xx ;  e) 2

2
)2(2 −=− xx ;   f) 92

3
96 +=+ xx ;  

g) 32
3

96 +=+ xx ;  h) 36
3

96 +=+ xx ;   j) )4(2
3

)4(6 +=+ xx ;  

k) 32
3

92 +=+ xx ;  l) 3
3
2

3
92 +=+ xx ;   m) 9

3
2

3
92 +=+ xx .  

Megoldás:  helyes,  jelöli a hibásakat. 

 

 5. Írd le képletekkel, és hozd a legegyszerűbb alakra a képleteket! 

a)  x-nek  a  
3
2 -ad része; b)  y-nak a 15 %-a;     c) x duplája és még x-nek a 25 %-a; 

d)  a-ból a-nak a 10 %-a; e) x-ből x 20%-ának negyede. 

Megoldás: a) x
3
2 ;     b) y15,0 ;     c) xxx 25,225,02 =+ ;     d) aaa 9,01,0 =− ;  

e) xxxxx 95,905,0
4
12,0 =−=⋅− . 
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 6. Számold ki fejben a következőket! 

 a) 1200 Ft  4 %-a; b)  30 kg 5%-a; c)  24 liter 25%-a;  

 d) 12 fő 33,
⋅
3   %-a; e) 400 Ft 75%-a; f) 400 Ft 125 %-a;  

 g) 300 méter 15 %-a; h) 5 torta negyed része; i) 20 könyv 250%-a. 

Megoldás: 

a) 48Ft;     b) 1,5 kg;     c) 6 liter;     d) 4 fő;     e) 300 Ft;     f) 500 Ft;  

g) 45 m;     h) 1,25 torta;    i) 50 könyv. 

 

 7. Számold ki fejben a következőket! Mennyi az a szám, aminek… 

 a) 15 %-a 30; b)  150%-a 30; c) 33,3 %-a 12; 

 d) 16 %-a 32; e)  
5
4 -öd része 36; f)  

2
3 -ed része 30. 

Megoldás: a) 200;     b) 20;     c) 36;     d) 200;     e) 45;     f) 20. 

 

 8. Számold ki fejben, hány százaléka 

a)  7-nek a 70; b)  70-nek a 7; c) 15-nek a 35; 

d) 50-nek a 20; e)  16-nak a 2; f)  1000-nek a 10. 

Megoldás: a) 1000;     b) 10;    c) 233,3;     d) 40;     e) 12,5;    f) 1. 

 

Módszertani megjegyzés: 

Különösen fontos, hogy a fejszámolást gyakorolják, mert ez a gyerekeket közelebb viszi a 

törtekkel való számoláshoz. Az egyszerűbb törtes egyenletek megoldásakor sokszor a hibás 

egyszerűsítés okoz gondot, arra nagyon oda kell figyelni.  

 

Az arány, mint kapcsolat  

Módszertani megjegyzés: 

Az arányosságnál először azt kell megértetni, hogy két mennyiség között valamilyen össze-

függés áll fenn. Javaslom, hogy a pedagógus válasszon ki egy feladatot az itt találhatók közül 

a tanulócsoport szintjének megfelelően, ábrázolják a grafikonokat, esetleg adjon fel belőle 

házi feladatot. A feladatok az y – x = állandó, a négyzetes és az exponenciális összefüggésekre 

adnak példákat. 
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 9. Janinak és öccsének, Péternek is saját perselye van. Janinak 20 Euró, Péternek 14 Euró 

gyűlt össze. Mindennap kivesznek 2-2 Eurót. Jellemezd és ábrázold a változást, készíts 

táblázatot és grafikont a megmaradó pénzről! Milyen összefüggés írható fel a testvérek 

megmaradó pénzével kapcsolatban? 

Megoldás: 

Táblázat és grafikon, y – x = 6, y = x + 6 összefüggés 

jellemzi a változást. Ez az y – x = állandó összefüg-

gésre példa, amelyet gyakran kevernek a tanulók az egyenes arányosság y / x = állandó 

összefüggésével: „amennyivel növekszik az egyik mennyiség, annyival növekszik a má-

sik is”. 

 

 10. Biztosan próbáltál már a szövegszerkesztő programmal rajzolni. Az alapértelmezés 

szerint készített négyzet oldalhossza 2,54 cm. Nagyításkor az oldalhosszúság lépcső-

zetesen, 0,32 cm-enként növekszik. Készíts táblázatot és grafikont az oldalhosszúság 

és a keletkező négyzetek területének változásáról! Állapítsd meg, hogy a két mennyi-

ség között milyen összefüggés található! 

 

Megoldás: táblázat és grafikon, az összefüggés: T = a2, négyzetes összefüggés. 

a [cm] 2,54 2,86 3,18 

T [cm2] 6,45 8,18 10,11 

 

 

 11. A kerti tóba 2 tő szapora vízinövény ültettünk. Egy tő által elfoglalt terület 37 cm2. A 

növények által benőtt terület minden hónapban az előző havi területnek 1,7-szeresére 

növekszik. Készíts táblázatot, és ábrázold a növény által benőtt terület nagyságát az 

idő függvényében (az első 4 hónapban)! Állapíts meg összefüggést a két mennyiség 

között! 

Megoldás: 

t [hónap] 1 2 3 4 5 

benőtt terület [cm2] 74 125,8 213,86 363,56 618,06* 

Az összefüggés 74  1,7 t, exponenciális összefüggésre példa. 

x [Euró] 14 12 10 

y [Euró] 20 18 16 
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 12. Milyen tanulságokat vonhatunk le a Föld né-

pességének növekedéséből? 

 

 

Megoldás:  Azt, hogy a növekedés kapcsolatban áll 

az idővel. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 

NEM EGYNESEN ARÁNYOS. 

 

 

 13. Egy számítógépes vírus úgy terjed, hogy átlagban napi 4 gépről tud tovább fertőzni. 

Ábrázold a vírusok számát az idő függvényében! Becsüld meg, hogy 10 napon belül 

hány fertőzött gépet találnánk, ha nem irtanánk időközben a vírust! 

Megoldás: 10 napon belül 410, vagyis 1048576 gép válik fertőzötté. 

  

 14. A sakkjáték feltalálójáról szóló történet szerint a király nagyon megörült a sakk feltalá-

lásának. Felajánlotta a feltalálónak, hogy azt kívánhat jutalmul, amit csak akar. A felta-

láló azt kérte, hogy a sakktábla első mezőjére tegyenek egy búzaszemet, a másodikra 

kettőt, a harmadikra négyet, a negyedikre nyolcat, és így tovább, minden mezőre két-

szer annyit, mint az előzőre. A király nagyon megörült, hogy ilyen olcsón megúszta, de 

aztán rá kellett jönnie, hogy mégsem jó az ötlet. 

Ábrázold mezőszám-gabonaszám grafikonon az arányosságot, és becsüld meg, hogy a 

20. mezőn mennyi búzaszem lesz, és annak mennyi a térfogata! 

Megoldás: A 20. mezőn  219, vagyis 524288 búzaszem lesz Egy búzaszem térfogatát csak 

2 mm3-nek véve ez kb. 1,05 dm2 

 

Az ilyen jellegű változásokat nevezzük exponenciális változásoknak. Ebben az esetben az 

értékek hatványozottan növekednek, mindig ugyanannyi SZOROSÁRA nőnek. Ezt a jelensé-

get exponenciális robbanásnak hívjuk, lényege a nagyon gyors mértékű növekedés. A ter-

mészetben exponenciális robbanást találunk például a radioaktív anyagok láncreakciója kap-

csán. 
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Az arány értéke bármilyen szám lehet, például irracionális szám. 

 

Az arány értéke bármilyen szám, például irracionális szám is lehet. 

Távolságok irracionális arányára példa a négyzet átlója és a szabályos háromszög magassága.  

Levezetésükhöz a Pitagorasz-tételt használjuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés:A következő feladat alkalmas arra, hogy eloszlassa a tévhiteket az 

arányossággal szemben. Mindenképpen javasolt elvégezni! Szükség van mérőszalagra, a tanu-

lók dolgozhatnak a munkatankönyvbe. 

 

22

2 22

222
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=
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a
dad
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Az arány mindig két vagy több mennyiség viszonyát jelenti. Méréskor is egy 

maghatározott egységhez arányítunk (viszonyítunk). 

 

Két szám arányát felírhatjuk ba :  jelöléssel vagy törttel: b
a

. Ez egyben meg-

adja az arány értékét is.  

 

Az arányban szereplő tényezők nem cserélhetők fel: a
b

b
a ≠ . 

2
3

2
3

4
3

2
22

2
22

=⇒=

=

⎟
⎠
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Feladatok 
 

 15. Válasszátok ki a legkisebb és a legnagyobb lábú társatokat, és mérjétek le, hogy meny-

nyi utat tesznek meg 5, 10, 15 és 20 lépéssel! Készítsetek táblázatot, és ábrázoljátok 

egy grafikonon a két adatsort. 

 

lépések 5 10 15 20 

megtett út [cm] A     

megtett út [cm] B     

 

 
Figyeljétek meg, hogy mennyi a különbség a megtett útban 5, 20, stb. lépés megtétele 

után. Válaszoljatok a következő kérdésekre: 

a) Igaz-e, hogy a két út közötti különbség minden mérésnél állandó?  

b) Igaz-e, hogy amennyivel változik a lépések száma, annyival változik a megtett távol-

ság? 

c) Igaz-e, hogy a két út közötti különbség minden mérésnél ugyanannyival növekszik?  

d) Találunk-e olyan kapcsolatot a mennyiségek között, amelyik minden mérésnél meg-

egyezik? 

Megoldás: a) nem; b) nem; c) igen; d) a megtett út és a lépésszám hányadosa. 

 

Módszertani megjegyzés: 

Házi feladatként feladható a 16. feladat (több csoportra bontva, csoportonként 6-8 számítás). 

Mivel a számolásra ott áll az órán megoldott 15. feladat, a megoldás nem jelenthet problémát. 
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 16. Egy megye lakosságának kor szerinti eloszlását mutatja a korfa és a táblázat. A megye-

székhely koreloszlása is hasonló képet mutat. Számítsd ki, hogy a 118ezer fős megye-

székhelyen milyen a koreloszlás! 

 

 
 

 

 

 

Például 0–9 évesek számát aránnyal számítjuk. A megyében az összlakossághoz képesti ará-

nyuk a férfiaknál 0555,0
6,421
4,23 =  . Ezzel kell megszorozni az összlakosságot, így kijön 

55,61180555,0 =⋅ , azaz 6,55 ezer fő. Ugyanígy számítva a 0–9 éves nők száma: 

16,6118
6,421

22
=⋅ , azaz 6,16 ezer fő. 

Megoldás: 

Kor Férfi Nő 

0-9 23,4 22 

10 - 19 27 26,5 

20 - 29 33,6 31,5 

30 - 39 26 26 

40 - 49 31 32 

50 - 59 25 29 

60 - 69 17,5 25 

70 - 79 12,7 20,4 

80 - x 5,8 7,2 

Össz. 202 219,6 

Össz. 421,6 

Kor 0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–x 

Férfi (ezer fő)          

Nő (ezer fő)          

Kor 0 – 9 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – x 

Férfi 6550 7560 9400 7280 8680 6700 4900 3560 1620 

Nő 6160 7420 8820 7280 8960 8120 6700 5710 2020 
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 17. Melyik arány nagyobb? Határozd meg, és rendezd az arányokat növekvő sorba! 

a) A krokodil fogaink a száma (74) és az ember fogai számának (32) aránya. 

b) A tornádó legnagyobb sebességének (150 km/h) és a személyautók lakott területen be-

lüli legnagyobb megengedett sebességnek (50 km/h) aránya. 

c) 50 kg krumpli és 28 kg krumpli tömegének aránya. 

d) 3130 méter és 2,3 km távolság aránya. 

e) A kör kerületének és átmérőjének aránya. 

Megoldás:  

a) ;31,2
32
74 =     b) 3

50
150 = ;   c) 97,1

28
50 = ;   d) 36,1

2300
3130 = ; 

e) 3,14; A sorrend: d, c, a, b, e. 

 

Módszertani megjegyzés 

A „csöves” és „brigádos” mintapéldát együtt oldjuk meg, tanári irányítással. Ezután 5 olyan 

feladatcsoport található, amelyben ugyanolyan jellegű feladatok szerepelnek: egyszerű ará-

nyos, geometriai, csöves vagy brigádos, egyéb. Ez lehetőséget ad arra, hogy csoportmunkában 

oldják meg a feladatokat a tanulók. Például az A csoport az a) jelű feladatokat oldja.  Amit 

nem tudnak befejezni, legyen házi feladat az adott feladatcsoportból. A 3. óra elején az ellen-

őrzést ugyanazon csoportokban végezzük el a tanulókkal. A fennmaradó időben oldják meg a 

többi feladatot. Mind kompetenciát fejlesztő, remek feladat. 

 

Mintapélda1 

Egy medencébe 2 csövön keresztül folyik be a víz. Az első csövön keresztül 6 óra alatt telik 

meg teljesen a medence, a másikon 4 óra alatt. Mennyi idő alatt telik meg a kezdetben üres 

medence, ha 1 óráig mindkét csőből töltik, de utána csak a 2. csövön keresztül folyik be a víz? 

Megoldás:  

Ezeknél a példáknál meg kell vizsgálni az időegység alatt beáramló vízmennyiséget. Az 

1. csövön 1 óra alatt a tele medence 
6
1 része, a másodikon az 

4
1 része folyik bele, együtt 

kinyitva a csapokat 
12
5

4
1

6
1 =+ része.  
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2 óra alatt a medence 
12
10

12
52 =⋅  része telik meg. x-xel jelölve a fennmaradó időt a to-

vábbiakban a medencébe x⋅
4
1 -ed része folyik bele, és meg is tölti: 

1
4
1

4
1

6
12 =+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅ x . Az egyenlet jobb oldalán azért áll 1, mert az egyenletben a teljes 

medencetérfogathoz viszonyított arányok szerepelnek. A tele medencében ez az arány: 

1. Az egyenlet megoldása: 
3
2=x  óra, ami 40 perc.  

 

A feladatban végig arányokkal számoltunk, hiszen nem is volt információnk arról, hogy mek-

kora a medence. 

 

Mintapélda2 

120 darab alkatrészt az egyik brigád 5 nap, a másik 4,5 nap alatt gyárt le egyedül. Mennyi idő 

alatt végeznek, ha együtt dolgoznak? 

Megoldás: 

Időegység, vagyis 1 nap alatt az egyik 24
5

120 =  darabot, a másik 6,26
5,4

120 &=  darabot 

gyárt, ketten együtt 
3

1526,50 =&  darabot. A munka akkor készül el, ha a 120-at legyárt-

ják, és ez 37,2
3

152:120 =  nap alatt készül el. 

 

 

 1 óra alatt megtelik 

1. csap 
6
1  rész 

2. csap 
4
1  rész 

együtt 
4
1

6
1 +  rész 
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Feladatok 

 18. Válaszd ki az egyenlő arányokat! 

a)  
3
2 , 

6
1 , 10 : 15, 

6
4 , 20 : 30, 4 : 5, 

4
9 , 8 : 12; 

b)  5 : 9, 2 : 6, 
18
10 , 

218
210 , 25 : 81, 

19
10 ; 

480 kg burgonya volt a raktárban. Mennyi maradt, ha eladták 

c)  
16
3 -odát; 

 Megoldás: 390 kg. 

d)  első nap az 
8
1 -át, második nap a 

10
7 -ét. 

 Megoldás: 84 kg.  

 

e) A habarcs hányad része a homok, a víz illetve a mész, ha 14,5 m3 habarcshoz 3,5 m3 

mész és 2 m3 víz kell? 

Megoldás: mész: 
29
7 ; víz: 

29
4 ; homok: 

29
18 . 
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 19. a) Állapítsd meg a térkép méretarányát, ha Párizs és Prága távolsága légvonalban mér-

ve 1110 km! Mekkora távolság felel meg a valóságban a térképen egy 2 cm-es tá-

volságnak? 

b) Állapítsd meg a térkép méretarányát, ha Párizs és Prága távolsága légvonalban 

mérve 1110 km! Mekkora a távolság Milánó és Berlin között a valóságban, légvo-

nalban? 

c) A lakásban a franciaágy szélessége 

140 cm. Állapítsd meg a kicsinyí-

tés léptékét (arányát), és számítsd 

ki, mekkora a lakás alapterülete! 

d) Számítsd ki, mekkora a fürdőszoba 

alapterülete! 

e) Számítsd ki, mekkora az előszoba 

és a nappali együttes alapterülete! 

 

 

 20. a) 12 tagú munkacsoport egy munkát 8 

órás munkaidővel 16 nap alatt végez el. Mennyi idő alatt végeznek ugyanezzel a 

munkával, ha 16 fővel dolgoznak, naponta 8,5 órát? Megoldás előtt becsüld meg az 

eredményt! 

Megoldás: 11,3 nap. 

 

b) 2 tyúk 2 nap alatt 2 tojást tojik. 6 tyúk 6 nap alatt hány tojást? Megoldás előtt be-

csüld meg az eredményt! 

Megoldás: 18 tojást. 

 

c) Egy munkacsoport egy munkát 6 nap alatt végez el, egy másik munkacsoport 

ugyanazt 4 nap alatt. Mennyi idő alatt végeznek együtt? Megoldás előtt becsüld 

meg az eredményt! 

Megoldás: 2,4 nap. 

 

d) Három brigád dolgozik ugyanazon a munkán. Az első 60 óra, a második 72 óra, a 

harmadik 36 óra alatt végez egyedül a munkával. 12 óráig dolgoznak együtt, majd a 
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harmadik brigádot elhívják máshova dolgozni. Mennyi idő alatt végez a két meg-

maradt brigád a munkával? (Megoldás előtt becsüld meg az eredményt!) 

Megoldás: 9,82 óra. 

 

e) A fürdőkádba két csövön keresztül folyik be a víz (hideg, meleg), és egy lefolyón 

keresztül ürül ki. A hideg vizes csapon keresztül 10 perc alatt, a melegvizesen ke-

resztül 14 perc alatt telik meg a kád, a lefolyón keresztül 8 perc alatt ürül ki. Meny-

nyi idő alatt telik meg a kád, ha mindkét csap, és a lefolyó is nyitva van. Számítsd 

ki, mennyi vizet pocsékolnánk el ilyen kádtöltési módszerrel! 

Megoldás:  

21,5 perc. Egy fürdőkádat 300 literesre becsülve az elfolyó vízmennyiség a 

21,5 perc alatti pocséklást számítjuk ki. A lefolyás sebessége 5,37
8

300 =  li-

ter/perc, vagyis a pocséklás 21,5 ·37,5 =806 liter. Ez hidegvíz és csatorna díjjal 

számolva (400 Ft/m3) kb. 323 Ft.  
 

 21. a) Egy 36 fõs osztály osztálytalálkozót szervez egy étteremben. Az étlapon egyebek 

mellett két specialitás: mátrai borzas párolt rizzsel és juhtúrós sztrapacska. A jelen-

levők 2/3-a mátrai borzast, 5/9-e sztrapacskát, és 7 fő egyéb ételt rendelt. Hányan 

rendeltek a mátrai borzast és sztrapacskát is?  

Megoldás:  

24 fő mátrai borzast, 20 fő sztrapacskát rendelt. 36 – 7 = 29 fő rendelt legalább 

az egyikből. Venn-diagramon ábrázolva látható, hogy 24 + 20 = 44 összeadás 

esetén a metszet elemszámát kétszer adtuk hozzá, vagyis 44 – 29 = 15 kivonás 

után épp a metszet számosságát kapjuk. Tehát 15-en rendeltek mindkét ételből. 

 

b) Ha 10 USA dollár 13 Eurót ér, és 16 Euróért adnak 25 svájci frankot, akkor hány 

dollárt kell fizetnie 150 svájci frankért egy amerikainak? Hány frankba, és hány 

dollárba kerül 1 pár 45 Eurós cipő? 

Megoldás: 73,8 USD; 70,3 CHF,34,6 USD. 
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c) Nagy-Britanniában és az angolszász országokban régebbi mértékegységekkel is mé-

rik a távolságokat. 1 láb = 12 inch, és 1 láb = 30,48 cm. Milyen magas az az angol 

úriember centiméterben kifejezve, akinek magassága 6 láb és 2 inch? 

A) kb. 172 cm; B) kb. 178 cm; C) kb. 183 cm; D) kb. 188 cm. 

Megoldás: D.   

 

d) A növényeket az optimális növekedés érdekében tápoldatokkal kezelik. Egy tápol-

dat használati utasításában a következőket olvassuk: 

„Fél liter tápoldat készítéséhez 
3
2  kupaknyi koncentrátumot használjon!” 

Mennyi koncentrátumot kell felhígítani, ha 2,5 liter tápoldatot akarunk készíteni? 

 A) 
2
5  kupaknyit; B) 

3
13  kupaknyit;     C) 5 és fél kupaknyit;    D) 

3
20  kupaknyit. 

Megoldás: B. 

 

e) Mennyi francia frankot ért 1000 svájci frank, ha 

  14 francia frankért a németek 4 márkát fizettek.  

  1 német márkáért az olaszok 2920 lírát adtak.  

  10 000 líráért a svájciak 9,1 svájci frankot fizettek.  

Megoldás: 1317. 

 

 22. a) A szakácskönyvek receptjeiben általában 4 személyre adják meg a szükséges anya-

gok mennyiségét. A lángos hozzávalói: 1 kg liszt, kb. 1/2 l (1/2 kg) tej, 5 dkg élesz-

tő, 1 pohár tejföl (30 dkg), só. (Elkészítésének módja nem az, hogy összekeverjük 

az anyagokat, és a keletkező masszát kisütjük. Ha lángost akarsz készíteni, nézz 

utána a receptnek, például az interneten.). Mennyi a tejföl aránya a keverékben? Ha 

35 személyre készítünk lángost, mennyit szerezzünk be az összetevőkből? 

Megoldás:  

A só nem számít. Az össztömeg 1,85 kg, amiben a tejföl aránya
37
6 . 35 sze-

mély esetén 75,8
4

35 = -szeresét kell a megadott mennyiségeknek beszerezni, 
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vagyis 9 kg lisztet (és még a nyújtáshoz kb. 1 kg-ot), 5 liter tejet, 44 dkg élesz-

tőt (a boltban 5 dkg-os kiszerelésben adják, ezért 9  csomaggal), 9 pohár tejfölt. 

 

b) Egy rajzolóprogrammal maximum 1600-szorosára nagyíthatjuk a képeket, hogy a 

pixeleket (négyzet alakú képpontokat) akár egyenként színezhessük. A gyártó ada-

tai szerint a monitoron egy pixel mérete 0,28 mm. Milyen arányban kell felnagyíta-

ni a képet, hogy egy pixelt 2 cm-es oldalhosszúságú négyzetnek lássunk? 

Megoldás: kb. 72-szeresre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A fenti táblázatban a Nap és a Naprendszer bolygóinak adatait láthatod. Határozd 

meg a legnagyobb és a legkisebb méretű bolygó tömegének arányát, valamint hogy 

mekkora a Naptól való távolságának aránya a Naptól legtávolabb, illetve legköze-

lebb elhelyezkedő bolygó Naptól mért távolságának. 

Megoldás:  

A Jupiter a legnagyobb, a Plútó a legkisebb, tömegeik aránya 

5
22

27

1044,1
1032,1

109,1 ⋅=
⋅

⋅ . A távolságok aránya 5912520/57910 = 102,11. 

 

d) Határozd meg a bolygók táblázata alapján, hogy melyik két bolygó sugarának ará-

nya 21,04 ? 

Megoldás: becsléssel gyorsan megoldható. A válasz: Jupiter és Mars. 

 

Égitest 
Távolság a Nap-

tól (ezer km) 

Sugár 

(km) 

Tömeg 

(kg) 

Nap  697000 1.99 1030 
Föld 149600 6378 5.98 1024 
Vénusz 108200 6052 4.87 1024 
Jupiter 778000 71492 1.90 1027 
Mars 227940 3398 6.42 1023 
Merkúr 57910 2439 3.30 1023 

Szaturnusz 1429000 60268 5.69 1026 
Uránusz 2870990 25559 8.69 1025 
Neptunusz 4504300 24764 1.02 1026 
Plútó 5913520 1160 1.32 1022 
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e) A szövegszerkesztőben a 12 pontos betűnagysággal 33 sor fér a lapra (alsó és felső 

margót nem számítva), ha a sorköz 1,5. Hány sor fér el szimpla (1-es) és dupla (2-

es) sortávolság esetén? Hány sor fér el másfeles illetve dupla sorközzel, ha a betű-

nagyságot 18-ra változtatjuk? 

Megoldás:  49 sor, 24 sor (
2

5,133 ⋅ ), 22 sor ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅
⋅⋅

185,1
125,133 , 16 sor ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅
⋅⋅

182
125,133 . 

 

 23. A képernyő és a filmvászon egyik jellemzője a kép szélességének és magasságának 

aránya. Két szabvány terjedt el: 16/9-es és 4/3-as. Ha a TV egy 16/9-as formátumú 

filmet sugároz 4/3-as képernyőn, két lehetőség közül lehet választani: 

a) a képmagasság teljesen betölti a képernyőt, de ekkor a kép két széle lemarad a kép-

ernyőről: 

b) A kép teljes egészében látható, de ekkor a képernyő alján és tetején egy-egy fekete 

csík jelenik meg. 

Add meg az első esetben elvesztett kép arányát a látható képhez viszonyítva, illetve a 

második esetben a képernyő "haszontalan" részének arányát a teljes képernyőhöz vi-

szonyítva.  

Megoldás:  

Első esetben a függőleges szakaszok aránya 3, és 4·3=12 miatt a 

kép 
4
1

16
4 =  része elvész. Az elveszett aránya a láthatóhoz képest 

3
1

4
3:

4
1 = . 

A második esetben a vízszintes szakaszok egyenlők, a jó arány 

16:4=4 lenne. Ekkor 9:4=2,25 lenne a függőleges oldal hossza, így a 

haszontalan rész aránya az egészhez 
4
1

3
75,0

3
25,23 ==− . Tehát ne-

gyed rész vész el.  

 

 24. Egy építész egy 280 méter magas épület 1,4 méteres modelljét tesztelte különböző 

szélerősségek mellett. Arra lett figyelmes, hogy a modell teteje valamelyest rezeg. A 

modell tengelye a csúcsánál 1 cm-t lengett ki a függőleges irányhoz képest. Ezek alap-

ján mennyi lenne a tesztnek megfelelő időjárási körülmények mellett a valódi épület 

kilengése? Írd le a számításaidat! 



26    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM Tanári útmutató 

 

Megoldás: 

A lépték a magasságok aránya, így a kilengés nagysága cm2001
4,1

280 =⋅ . Ez túl sok. A 

Mátrában az 50 m magas sástói kilátó kilengése erős szélben a 120 cm-t is elérheti, de a 

világ legmagasabb tornya Toronto-ban található, 553 m magas, és erős szélben is csak 

8-15 cm-t leng ki az épület. 

 
Módszertani megjegyzés: 

A következő feladat példái nehezebbek, de szükségesek a későbbi geometria feladatok miatt: 

felmerül bennük a szabályos háromszög magassága, a négyzet átlója és a kocka testátlója. 

 
 25. Határozd meg a következő távolságarányokat:  

a) szabályos háromszögben a magasság és oldal felének aránya; 

b) kocka testátlójának, és szomszédos élfelező pontjait összekötő szakasz hosszának 

aránya; 

c) kocka testátlójának és egy oldallapja átlójának az aránya; 

d) az egyenlőszárú derékszögű háromszög befogójának és átfogójának aránya; 

e) a szabály hatszögben a szemközti oldalak távolságának, és az oldalhossznak az ará-

nya. 

Megoldás: a) 3 ; b) 
2
32 ⋅ = 6 ; c) 

2
3 ; d) 

2
1 ; e) 3 . 

 

 26. Egy katonai helikopter Zalaegerszegről Szolnokra repül, majd onnan Budapestre. Ál-

lapítsd meg a térkép alapján, hogy hány kilométer hosszú a repülőút összesen! Sajnos 

a méretarány elveszett, de azt tudjuk, hogy Győr és Budapest távolsága 120 km.  

Megoldás: 373 km. 
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Módszertani megjegyzés: A mért távolság függ a nagyítás arányától, ezért nem adtunk meg 

léptéket, azt a tanulónak kell meghatároznia. 

 

 27. Amikor bevezették az eurót, az európai országok állampolgárai 2002. február 15-ig 

átválthatták a megszűnő nemzeti valutákat euróra. Hány eurót kapott az a magyar csa-

lád, amely 5500 német márkát váltott át euróra. Akkor 1 német márka 124,8 forintot és 

1 euró 244,2 forintot ért. 

A 5500:124,8:244,2=0,18;  B 5500·124,8·244,2=167 618 880; 

C 5500:124,8·244,2=10762;  D 5500·124,8:244,2=2810,81. 

Megoldás: D. 

 

 28. Az osztály külföldre készül. Az előző évi osztálykirándulásról megmaradt belga és 

holland valutát szeretnénk euróra váltani. Az interneten megkerestük négy bank valu-

taátváltási árfolyamát. Melyik bank átváltási arányai a legkedvezőbbek számára? 

 
 

 

 

 

 

 

Megoldás: A. 

 

 29. Egyes országokban a hőmérsékletet nem Celsiusban (˚C), hanem Fahren-

heitben (˚F) mérik. A Celsiusban és Fahrenheitben mért hőmérsékletérté-

kek között a következő összefüggés írható fel: 

9
5)32( ⋅−= fc  (c a Celsiusban, f a Fahrenheitben mért hőmérsékletérték) 

a) Jelöld be az alábbi hőmérőn a 0 ˚F-et és a 100 ˚F-et! 

b) Hány ˚C-ot változik a hőmérséklet, miközben 1 ˚F-tel csökken? 

c) Írd fel azt a képletet, amelynek a segítségével a ˚C-ban megadott hő-

mérsékletértéket ˚F-re számíthatjuk át, azaz fejezd ki f-et az eredeti 

összefüggésből!  

A) 
1 euro 38 belga frank 

B)
1 euro 40 belga frank 

1 euro 2,1 holland forint 1 euro 2,5 holland forint 

      

C) 
1 euro 43 belga frank 

D)
1 euro 44 belga frank 

1 euro 2,3 holland forint 1 euro 2,5 holland forint 
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Megoldás:  a) 8,17
9
532 −≈⋅− °C, 8,37

9
568 ≈⋅ °C; b) – 0,556 °C; c) 32

5
9 += cf . 

 

Módszertani megjegyzés: diagnosztika az arányok kezeléséről (10 perc). Mindenképpen ja-

vasolt felmérni, hogy megfelelő mélységben sajátították-e el az arányokkal kapcsolatos fel-

adatok kezelését a tanítványok. Ha nem, a megadott feladatokból tud javítópéldákat kijelölni. 

Javaslom valamelyik csöves vagy brigádos példához hasonló feladat, esetleg egy meg nem 

oldott gyakorlópélda kijelölését. 
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II. Az egyenes és a fordított arányosság 

Módszertani megjegyzés: 

Az óra célja a kétféle arányosság megtapasztalása, a grafikonok megismerése. Ezt 1-1 beveze-

tő példa segíti. 

 

Mintapélda3 

Ábrázoljuk grafikonon egy biciklis helyét az idő függvényében, ha sebessége állandó (15 

km/h), és  

a) 0 km-es táblától indul; 

b) a 20 km-es táblától indul. 

Készítsünk táblázatokat, melynek segítségével megvizsgáljuk a biciklis helyzetének és az 

eltelt időnek a hányadosát (óránkénti időbeosztással), és az egyes órák alatt megtett utakat! 

Megoldás:  

Módszertani megjegyzés: 

A feladat fő célja az, hogy tisztázza: egyes esetekben (ez vezet majd az egyenes arányosság-

hoz) ahányszorosára nő az egyik mennyiség, annyiszorosára nő a másik, de ez nem mindig 

igaz. 

 

a) 

idő [óra] 1 2 3 4 5 

hely [km] 15 30 45 60 75 

hányados 15
1

15 =  15
2

30 =  15
3
45 =  15

4
60 =  15

5
75 =  
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Itt állandó az idő és a megtett út aránya: ahányszorosára nőtt az egyik mennyiség, 

annyiszorosára nőtt a másik. 

 

b)  

idő [óra] 1 2 3 4 5 

hely [km] 35 50 65 80 95 

hányados 35
1
35 =  25

2
50 =  6,21

3
65 &=  20

4
80 =  19

5
95=  

útkülönbségek 35 20=15 50 35=15 65 50=15 80 65=15 95 80=15 

 

A mostani esetben nem állandó az út és az idő aránya: nem igaz, hogy ahányszorosára 

nőtt az idő, annyiszorosára változott a biciklis helye. A megtett út viszont minden órában 

ugyanannyival változott, vagyis 
időeltelt

változásahelya = állandó. 

Módszertani megjegyzés: 

Hangsúlyozni kell, hogy az egyiknél a mennyiVEL, a másiknál a mennyiSZERESÉRE az, 

ami állandó. 

 

 

 
Például egyenletes sebesség mellett a megtett út és az idő egyenesen arányos. 

Egyenesen arányos mennyiségek esetén ahánySZOROSÁRA változik 

az egyik mennyiség, annyiSZOROSÁRA változik a másik. 
 

Egyenes arányosság esetén az összetartozó értékpárok hányadosa 

egyenlő: a
x
y =  (ahol a = állandó). 

 

Ekkor xay ⋅= , ezért az egyenes arányosság grafikonja: origón 

áthaladó egyenes. 
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Mintapélda4 

100 km-es utat kell megtenni különböző járművekkel. Kiszámítjuk különböző járművek me-

netidejét, és ábrázoljuk grafikonon a sebesség-idő párokat! 

 Verseny-
autó 

Személy-
gépkocsi 

autóbusz motor bicikli gyalogos 

Sebesség 
(km/h) 

260 130 90 75 25 4 

idő (óra)       
 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

A grafikon így alakul: 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés:  

A pontokat azért kötöttük össze, hogy a hiperbola látszódjék a grafikonon. Az elméletet job-

ban megközelítő görbét akkor kapnánk, ha még több sebességérték mellett számítanánk ki az 

időket. 

 Verseny-
autó 

Személy-
gépkocsi 

autóbusz motor bicikli gyalogos 

Sebesség 
(km/h) 

260 130 90 75 25 4 

idő (óra) 0,38 0,77 1,11 1,33 4 25 
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Például azonos úthossz mellett az idő és a sebesség fordítottan arányos. 

 

Feladatok 

 30. A levegővel töltött lufi az egyenes és fordított arányosság „szakértője”. Biztosan ész-

revetted, hogy ha a félig felfújt lufit kicsit összenyomod, a másik felén alaposan kidu-

dorodik. Ennek az az oka, hogy állandó hőmérsékleten a térfogat csökkenésekor meg-

növekszik a nyomás mégpedig úgy, hogy ahányszorosára csökken a térfogat, 

annyiszorosága növekszik a nyomás: a két mennyiség között fordított arányosság áll 

fenn.  

Fordítottan arányos mennyiségek esetén ahánySZOROSÁRA növek-

szik az egyik mennyiség, annyiSZOROSÁRA csökken a másik. 

 
Fordított arányosság esetén az összetartozó értékpárok szorzata 
egyenlő: cyx =⋅  (ahol c  = állandó, és 0≠c ). 

 

Ekkor 
x
cy =  ( 0≠x ), ezért a fordított arányosság grafikonja hiperbola. 
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Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! Ábrázold grafikonon az eredményeket! (pV = c, 

ahol c állandó.) 

V (cm3) 860 850 870   

p (Pa) 10032   10400 10784 
 

Megoldás: 

V (cm3) 860 850 870 830 800 

p (Pa) 10032 10150 9917 10400 10784 
 

 

 31. Ha a lufit melegítjük, kitágul (amíg ki nem durran). A hőmérséklet és a térfogat közötti 

kapcsolat egyenes arányosság. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! Ábrázold grafiko-

non az eredményeket! 

T ( C) 20 23 30   

V (cm3) 860   900 800 

 

Megoldás: 

T ( C) 20 23 30 21 18,6 

V (cm3) 860 989 1290 900 800 

 

 32. Egy 20 literes vödörből öntözünk, fél literes kancsóval. Készíts grafikont az ellocsolt, 

és a vödörben maradó vízmennyiségről! Milyen összefüggés áll fenn a két mennyiség 

között? 

Megoldás: x + y = 20, vagyis az összeg állandó. A grafikon süllyedő egyenes. Hangsúlyozza 

ki: amennyivel több vizet veszünk ki, annyival kevesebb marad benne. NEM egyenes 

arányosság! 

 

 33. Egy digitális fényképezőgéppel készített legjobb felbontású kép most függőlegesen 

1536, vízszintesen 2048 képpontból áll. 

a) Hány képpontból áll a legjobb felbontású kép? 
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b) A fényképezőgép adott mennyiségű képpontot képes tárolni. 2048 x 1536-os fel-

bontás mellett kb. 64 kép tárolására képes. Körülbelül hány képet tud megőrizni a 

fényképezőgép memóriakártyája, ha a közepes minőségű, 1024 x 768-as felbon-

tást választjuk? 

Megoldás: 3 145 728; 256. 

 
 34. Jancsi és Juliska vitorlást bérelnek az Adriai-tengeren. A vitorlás bérleti díja: 200 euró 

alapdíj, és naponta további 75 euró.  

c) Írd be a táblázatba, hogy mennyibe kerül a vitorlás bérleti díja (alapdíj + napidí-

jak) 1, 2, 3, 4, 5 és 6 nap vitorlázás után! 

Idő [Nap] 1 2 3 4 5 6 
Díj [Euró]       

 

d) Írj fel összefüggése a kifizetett díj és az eltelt napok száma között! 

e) Legfeljebb hány napra tudják kibérelni a vitorlást, ha ketten összesen 1000 eurót 

tudnak a bérletre szánni? 

Megoldás: a) 

 

 

b) p = 200 + 75 · t 

c) 10 nap. 

 
 35. Az informatikában a nyomtatók felbontását DPI-ben mérik. A DPI (dot per inch) azt 

jelenti, hogy egy inchen (2,54 cm-en) hány képpontot jelenít meg a nyomtató. Minél 

nagyobb ez a szám, annál finomabb a grafika, élesebbek a körvonalak.  Mekkora egy 

képpont mérete a következő felbontások mellett: 

a) 300 DPI  b) 600 DPI  c) 1200 DPI   d) 72 DPI 

Megoldás: a) 0,085 mm; b) 0,042 mm; c) 0,021 mm; d) 0,35 mm. 

 
 36. Egy sétálóutca 180 méteres szakaszát új díszburkolattal kövezik le, és az építés idejére 

lezárják. Két burkoló egyszerre dolgozik ezen a szakaszon, a két végétől a közepe felé 

haladva. Az egyik naponta 17 métert, a másik 19 méter utat kövez le. Hány nap múlva 

lehet az utcát újra megnyitni? 

Megoldás: a 6. nap reggelén. 

Idő [Nap] 1 2 3 4 5 6 
Díj [Euró] 275 350 425 500 575 650 
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 37. Egyensúlyozd ki a hintát a súllyal! A hintát középen támasztották alá, a rúdja 20 cm. A 

táblázatban A-val a hinta végén levő súly tömegét jelöltük, B-vel pedig azt a súlyt, 

amit a hinta rúdjára, az alátámasztási ponttól d távolságban kell ráakasztani. Készíts 

ábrát! Gondolj a fizikában tanult forgató hatásra, és egészítsd ki a táblázatot! 

A súly tömege (kg) 10 16  19,2 

B súly tömege (kg) 15  25,4  

d (cm)  5 8,6 7,5 

Megoldás: 
A súly tömege 

(kg) 
10 16 

10 · x =25,4 · 8,6 

x = 21,8 
19,2 

B súly tömege 

(kg) 
15 

10 · 16 = 5 · x 

x = 32 
25,4 

10 · 19,2 = 7,5 · x 

x = 25,6 

d (cm) 
10 · 10 = 15 · x 

x = 6,7 
5 8,6 7,5 

 

Módszertani megjegyzés: 

Forgatónyomaték=erő (itt súly) és erőkar szorzata. A két oldalon kiegyensúlyozzák egymást a 

forgatónyomatékok, vagyis a súly és a távolság között fordított arányosság áll fenn. 

 

 38. Egyensúlyozd ki a hintát a súllyal! Becsüld meg, aztán számítsd ki, hogy a mérleg rúd-

ján hova akasztanád a B súlyt! Az alátámasztási pont a 16 cm hosszú rúdnak éppen a 

közepénél van. 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

Ha a rúd közepétől x távolságra helyezzük el a 16 egységnyi B súlyt, akkor egyensúly 

esetén 82016810 ⋅=+⋅ x      5
16
80 ==x . Tehát a középponttól 5 cm távolságra kell 

akasztani a súlyt A irányában. 
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 39. 3,8 méter hosszú, páros mérleghintára különböző tömegű gyerekek ülnek. Töltsd ki a 

táblázat hiányzó helyeit úgy, hogy a mérleghinta egyensúlyban legyen! 

 
 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 40. A grafikon egy gépkocsi üzemanyag felhasználását mutatja a megtett út függvényében. 

Az út első részét városon belül, a másik részét városon kívül tette meg. Töltsd ki a táb-

lázatot: számítsd ki a megtett utakhoz tartozó fogyasztást (liter/100 km) és benzinkölt-

séget, ha egy liter benzin ára 256 forint.  

 

út (km) 
költség vá-
roson belül 

(Ft) 

költség vá-
roson kívül 

(Ft) 
150   

245,8   

 3000  

 4600  

  8712 

  14310 

 

A (kg) 24 18  28 

B (kg) 20 23 19  

C (kg) 28  30 32 

D (kg)  16 26 23 

A (kg) 24 18 33,53 28 

B (kg) 20 23 19 24,69

C (kg) 28 25,92 30 32 

D (kg) 18,53 16 26 23 
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Egy teli tankkal (60 liter) mekkora távolságot tud megtenni városban illetve városon kí-

vül a jármű?  

Megoldás:  

Városon belül  21,5/2,47 = 8,70  l/100 km a 

fogyasztás,  városon kívül 

20.6100
2477,406

5,214,31 =⋅
−

−  l/100 km.  

 

 

 

 

 

 

 

60 l benzinnel a városon belül 689,7 km-t, a városon kívül 967,7 km-t tud megtenni a 

jármű. 

 

Módszertani megjegyzés: 

Amennyiben szeretne tovább foglalkozni az egyenes és a fordított arányosság kérdésével, 

javaslom a következő feladattípusokat: menetrend feldolgozása, biciklitúra megtett útjának 

számítása átlagsebességből, üzemanyag fogyasztás számítása megtett út alapján adott átlagfo-

gyasztással városban és városon kívül: táblázat+grafikon készítés. Házibulin adott ételmeny-

nyiség és létszám kapcsolata, repülőút. hajóút, üzemanyag készlete, sütés, főzés, festés adott 

mennyiségű festékkel, varrás, kertészkedés, számítógép vetítés (film, ábra, képek). 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

út (km]) 

költség vá-

roson belül 

(Ft) 

költség vá-

roson kívül 

(Ft) 

150 3341 2381 

 245,8 5474 3901 

134,7 3000 2138 

206,5 4600 3278 

548,9 12225 8712 

901,6 20080 14310 
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III. Százalékszámítás 

Módszertani megjegyzés: 

Javaslom az első két mintapéldát órán átvenni, a százalék magyarázatát frontálisan feldolgoz-

ni. A mintapéldák diagramjainak elkészítése feladható házi feladatnak.  

 

A százalékszámítást fejben is szükséges gyakoroltatni. Javaslom, hogy számoltassunk először 

arányt (pl. először olyan törtrész, ami fejben 100-ad részre átváltható: negyedek, ötödök, ket-

tedek, azután a sok osztós 12-nek ¼-ed, 1/3-ad, 7/3-ad, stb. része, majd %-ba átváltást, és 

adott számnak hány %-a ez meg az. Azt is, hogy ha pl. 30% 75, akkor mennyi 50%, 60%, 

100%, stb. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, hogy a százalékokban kifejezett értékekkel 

ugyanúgy számolhatnak, mintha magukkal a számokkal számolnának. Amennyiben a modul 

elején megíratott diagnosztikában a százalékszámítás rossz eredményt mutatott, mindenkép-

pen fontos az egyszerű arányos és százalékos feladatok megoldása. 

Minden óra elején érdemes fejben számítható százalékszámításos feladatokat feladni. Ezt 

megtehetjük csoportmunkában, például diákkvartett vagy feladatküldés módszerével is. 

 

Mintapélda5 

Az alábbi táblázat egy család havi költségvetését mutatja. Számold ki, hogy a fizetésüknek 

hány százalékát költik az egyes ráfordításokra, és készíts kördiagramot az egyes tételekből. 

A kördiagramon a körcikkek arányokat (százalékokat) jeleznek, amihez szükség van a 

középponti szögek nagyságára. 

Tétel Rezsi Étel Autó Törlesztés Ruha Egyéb 

Költség 42300 89800 35200 26800 12600 38700 

Százalék       

Szög       

 

Megoldás:        

Százalék 17,23 36,59 14,34 10,92 5,13 15,77 

Szög [ ] 62,05 132,74 51,64 39,32 18,48 56,77 
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Mintapélda6 

Egy országban az ÁFA (általános forgalmi adó) a termék nettó árának 25 %-a, a boltban a 

termékért a bruttó árat kell kifizetni (buttó ár = nettó ár + ÁFA). Ha a bruttó árat írják ki, és 

mi a nettó árra vagyunk kíváncsiak, hány százalékát kell levonni a bruttó árnak? 

Sokan úgy gondolják, hogy 25 %-ot.  

Vizsgáljuk meg egy példán keresztül, miért téves ez a nézet! 

Mennyi a termék nettó ára, ha 1200 Ft-ot fizettünk érte? Hány százaléka a nettó ár a bruttó 

árnak? 

Megoldás: 

Mivel a bruttó ár 1,25-szerese a nettó árnak, az 1200 Ft-ot el kell osztani 1,25-tel. A ka-

pott nettó ár 960 Ft. Ez az 1200 Ft-nak 8,0100
1200
960 =⋅ -szorosa, vagyis 80 %-a. 

Vizsgáljuk meg a következőt: 

 nettó ár 80 Ft bruttó ár 100 Ft 

 +25 % ÁFA 20 Ft -  ÁFA 20 Ft      ez a 100-nak (a bruttó árnak)  a  20 %- a. 
 bruttó ár 100 Ft  nettó ár 80  Ft 

 

Azt kaptuk, hogy ha valahány százalékkal megnöveltük egy mennyiségnek az értékét, 

akkor az eredeti érték visszaállításához NEM UGYANANNYI SZÁZALÉKKAL kell 

csökkenteni a megnövelt értéket. 

 

Mintapélda7 

Becsüld meg a sávdiagramról, hogy hány kg a tömege az egyes 

almafajtáknak és ez hány százaléka az egésznek, ha összesen 60 kg 

alma tömegét ábrázolták! Használj vonalzót a méréshez, és készíts 

táblázatot! 
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Megoldás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Például mennyi 80 Ft 25%-a? → )(20
4
18025,080

100
2580 Ft=⋅=⋅=⋅  

 

 

 

 

Például hány forint 25%-a 20 Ft? →  

     )(8020
4
12025,0

100
25 Ftxxvagyxx =⇒=⋅=⋅=⋅  

 

 

 

 

Például 80-nak a 20 hány százaléka (hány századrésze)?  

%25%2525,0
100
25

4
1

80
20 ⇒==== -a. 

A százaléknál kisebb arányt fejez ki az ezrelék ( /  ). Értelmezése és használata hasonlóan 

történik. 

százalék Tömeg (kg) Fajta 
20% 12 Jonatán 
10% 6 Idared 

13,3% 8 Starking
25% 15 Golden 
6,7% 4 Somogyi

A százalékszámítás speciális törtrész számítás: rész

100
100%100

rész
100

%

rész
100

1%1

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=

=

=

pp  

1) Százalékérték meghatározásakor adott mennyiség valahány század 

részét számoljuk. 

2) Az alap meghatározásakor a törtrész ismeretéből az egész részt  

számoljuk. 

3) A százalékláb a százalékérték és az alap arányát mutatja  

(századokra váltva): rész
100

% pp =  
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Módszertani megjegyzés: A következő triminót valamelyik gyakorlóórán adjuk fel. Csoport-

ban dolgoznak a tanulók, és számológép használata nem engedélyezett. Annyi időt adjunk a 

feladatra, hogy a diákoknak egymás között meg kelljen osztani a feladatokat, és erre hívjuk is 

fel a figyelmet a feladat megoldása előtt!  
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Feladatok 

 41. Egy kereskedő kétféle árucikket vásárolt: inget kétszer annyiért, mint pólót. Az inge-

ken 15%-ot, a pólókon 20%-ot keresett, így a nyeresége 100-100 darab eladása után 

31500 Ft. Mennyiért vásárolta, és mennyiért adta el a termékeket? Hány százalék az 

összes nyeresége? 

Megoldás:  

A póló ára x, az ing ára 2x, a nyereség 1 pár után 0,2x + 0,15·2x = 0,5x. Egy pár után a 

nyereség 31500/100 = 315 Ft, vagyis 0,5x = 315. A termékek ára így 630 és 1260 Ft. 

100 pár terméket 100·(630 + 1260) = 189000 Ft-ért vásárolt, aminek a 31500 Ft 16,67 

%-a. 

 

 

 42. Egy biciklis 24 km/h sebességgel halad, összesen 120 km utat kell megtennie. Az út 

hány százalékát teszi meg 45 perc, 1 óra, másfél óra, 2 óra, 200 perc alatt? (készíts 

táblázatot) 

idő 45 perc 1 óra 1,5 óra 2 óra 200 perc 

megtett út 

[km] 
1824

60
45 =⋅  24 36 48 80 

Megtett út 

(százalék) 
%1515,0

120
18 ⇒= 20% 30% 40% 66,7% 

 

 

Módszertani megjegyzés: 

A következő feladat a szabályos háromszög magasságát és a négyzet átlóját is hivatott elmé-

lyíteni azáltal, hogy újra előkerül. 

 43. Hány százaléka a szabályos sokszög területe a köré rajzolható kör területének, ha a 

sokszög a) háromszög;  b) hatszög;    c)négyzet. 

Megoldás: a) %37,41100
4

33 =⋅⋅
π

;      b) %74,82100
2

33 =⋅⋅
π

;  

c) %69,631002 =⋅
π

. ( ≈π  3,14) 
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 44. Egy téglalap egyik oldalát megnövelték p%-kal. Hány százalékkal kell a másik oldalát 

csökkenteni, hogy a területe változatlan maradjon? 

a) p = 25%  b) p = 20%  c) 30%  d) 50% 

Megoldás: a) 20%;      b) 16,7%;      c) 23,1%;      d) 33,3%. 

 

 

 45. Hány százaléka a téglalap területe a köré írható kör területének, ha oldalai 

a) 12 cm és 5 cm; b) 3 és 4 cm;   c) 10 és 13 cm;  d) 12,5 és 17,4 cm. 

Megoldás: a) 45,23%;     b) 61,15%;     c) 61,56%;     d) 60,36%. 

 

 

 46. Ödön nagymamája aszalt szilvát készít. 3,5 kg szilvából 105 dkg marad a folyamat 

végére, mert az eredeti szilva tömegének jelentős része elpárolog a vízzel. Hány 

százalék a súlyveszteség? 

Megoldás: 70%. 

 

 47. Az alábbi grafikon a TurboEdu Kft. 

tanfolyamain résztvevő hallgatók számát 

mutatja, éves felbontásban.  

a) Határozd meg, hány százalékkal nö-

vekedett a hallgatók száma az egyes 

években az előző évihez képest! 

b) Az utolsó évi növekedést feltételezve 

mennyi hallgatóra számítson a vezető-

ség 2005-ben? 

Megoldás: a) 61,36%, 105,87%, 69,04%;      b) 6018 fő. 

 

 48. Zedországban az emberek éves keresetük után a következőképpen adóznak: 

  ha az éves kereset nem éri el az 500 zedet, 20% az adó; 

  ha a kereset 500 és 1000 zed között van, akkor 100 zed és a kereset 500 zedet meg-

haladó részének 30%-a az adó; 

  ha a kereset 1000 zed felett van, akkor 250 zed és az 1000-zedet meghaladó részé-

nek 40%-a az adó. 
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a) Hány zed az éves adója annak, akinek az éves keresete 2500 zed? 

b) Mennyi az éves keresete annak, akinek 112 zed az adója? 

Megoldás: a) 850;      b) 540. 

 
 49. Az alábbi elektronikus kijelző egy parkolóház bejárata fölött látható. Az olvasható le 

róla, hogy a parkolóhelyek hányad része szabad. A szürke rész jelenti a foglalt 

parkolóhelyeket.  

a) Hány százaléka SZABAD a parkolónak? 

 

 
 

A) 80%-a; B) 70%-a; C) 60%-a; D) 50%-a. 

b) Hány autó áll a garázsban, ha 80 férőhelyes a parkoló? 

A) 24;  B) 32;  C) 48;  D) 56. 

Megoldás: C, B. 

 
 50. Fantáziaföld kormánya egy kormányzati ciklus alatt 360 km autópálya építésére vállalt 

kötelezettséget, és a megbízást két építő cég kapta. Mivel időközben kiderült, hogy az 

adókból több pénz folyt be, ezért további megbízást kaptak a cégek: az egyik az 

eredeti távolság 112%-át, a másik pedig a 110%-át építette meg, így a kormány 40 

km-rel több autópályát épített a tervezettnél. Mennyi úttal építettek többet az egyes 

cégek az eredeti tervhez képest? 

Megoldás: 24 és 16 km-rel. 

 
 51. Egy tömblakásban élő család átalánydíjat fizet az elfogyasztott víz után. Az átalányt 

úgy állapítják meg, hogy a ház összes vízfogyasztását elosztják a lakók számával. A 

család szerint túl sok átalányt számolnak nekik, ők csak a 80%-át fogyasztják el a 

rájuk kirótt 26 m3-nek. Úgy döntenek, hogy beszereltetnek egy 14000 talléros vízórát 

a lakásukba. Mennyi idő alatt térül meg a befektetés, ha valóban csak a 80%-át 

használják el a kirótt vízmennyiségnek, és egy m3 víz ára 212 Ft? 

Megoldás: 13 hónap alatt (12,7). 
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 52. Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye 525 oldal. István 4 hét alatt szeretné 

kiolvasni a könyvet, ezért naponta elolvas 12 oldalt. Egy hét után rájön, hogy nem fog 

végezni. Hány százalékkal kell a naponta elolvasott oldalak számát növelnie, hogy 

időre végezzen? 

Megoldás: 75%-kal. 

 
 53. Paradicsom úrnak van 6 720 000 Ft megtakarított pénze, amit szeretne befektetni. A 

biztos befektetésnek számító állampapírok hozama évi 7,5%, egy bizonytalanabb 

részvénypiaci ajánlat viszont évente 18%-ot ígér. Mennyit fektessen be az egyes 

ajánlatokba, ha 13%-os haszonra szeretne szert tenni egy év alatt? 

Megoldás: 3 200 000 Ft-ért vegyen állampapírokat, 3 520 000 Ft-ért részvényeket. 

 
 54. A kétszintű érettségin egy adott tantárgyból az írásbeli vizsgarészen 100 pont, a 

szóbelin 50 pont az elérhető maximum, és az összpontszám 20%-ától elégséges az 

osztályzat. Helyesen okoskodik-e az, aki azt mondja, hogy az írásbelin elérek 18%-ot, 

a szóbelin 22%-ot, ezek átlaga éppen 20%, tehát átmentem a vizsgán? 

Megoldás: 

Nem, mert az írásbelin elér 18 pontot, a szóbelin 11 pontot, az együtt 29 pont. 150 pont 

20%-a 30 pont, tehát a tanuló megbukna a vizsgán. 

 
 55. Bontsd 160-at két szám összegére úgy, hogy az egyik rész 40%-ához a másik rész 60 

%-át adva 79-t kapunk! 

Megoldás: 85 és 75. 

 
 56. Egy számhoz hozzáadjuk a 25 %-át, aztán még a 35%-át, az összegnek a 25%-át, és 

36-ot kapunk. Mennyi volt a szám? 

Megoldás: 18. 

 
 57. Vannak időszakok, amikor a tőzsdén hullámvölgyek követik egymást. A Herkules és 

Tsa cég részvényeinek árfolyama is sajátosan viselkedik, napi eltérésekkel: 

  ha az árfolyam tegnap növekedett, akkor ma csökkenni fog 10 %-kal a tegnapihoz 

képest.  

  ha tegnap csökkent, akkor ma emelkedik 10 %-kal a tegnapi árfolyamhoz képest. 
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Két hét múlva az eredeti árfolyamhoz képest növekszik, vagy csökken, esetleg azonos 

marad-e a Herkules részvények árfolyama? 

Megoldás:  

Kezdjük el felírni az árfolyam változásait, nap-nap után először úgy, hogy csökkenéssel 

indul. Analógia alapján megállapítják, hogy 0,97·1,17=0,997=0,932 < 1 lesz az ered-

mény, vagyis csökken. Ha az első nap növekedéssel indul, a helyzet ugyanez.  

 
 58. Egy kereskedő a termékét úgy tudta eladni, hogy az eredetileg tervezett árból előbb 8 

%-ot, majd ebből még 10%-ot engedett. Az így kialakult ár 2070 Ft. Mennyi volt az 

eredeti ár? 

Megoldás: 2500 Ft. 

 
 59. A boltokban kikereskedők árulják a cikkeket, amiket nagykereskedőktől, általában 

raktáráruházakból vásárolnak. A raktárak a termelőktől szerzik be az árut. Mennyi lesz 

annak a ruhának az ára, amelynek a termelői ára 946 Ft, a nagykereskedelmi haszon–

kulcsa (a nagykereskedő haszna) 4%,  a kiskereskedelmi haszonkulcsa (a kiskereskedő 

haszna) pedig 8,5%? 

Megoldás: 1067 Ft. 

 
 60. Egy kávéfőző fogyasztói ára 3250 Ft, a nagykereskedelmi árrés 336 Ft, a kiskereske–

delmi haszonkulcs 14%. Mennyi a termelői ára a kávéfőzőnek? 

Megoldás: 2515 Ft. 

 
 61. Tegnap vettem egy biciklit 10500 Ft-ért, ma továbbadtam 12000 Ft-ért. Hány 

százalékos a hasznom? Ha 10000 Ft-ért adtam volna el, hány százalék lenne a 

veszteségem? 

Megoldás: 14,28%; 4,76%. 

 
Mintapélda8 (keveréses példa) 

A tengervíz sótartalma 5%. Mennyi édesvizet kell 200 liter tengervízhez önteni, hogy a 

keverék sótartalma 2% legyen? 

Megoldás: 

A keveréses feladatoknál mindig az oldott anyag mennyisége az, amire alapozzuk a 

számítást. Jelen esetben 1005,0200 =⋅  liter a só, és ez a keverés után is ugyanennyi 
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marad. Ha 10 liter 2 %, akkor a 100% 500100
2

10 =⋅  liter. A különbség tehát 300 liter, 

ennyit kell a tengervízhez önteni. 

 

Egyenlettel is felírható a megoldás: x liter édesvíz esetén a sótartalom: 

( ) 02,020005,0200 ⋅+=⋅ x  , ahonnan  x = 300. 

 

Feladatok 

 62. 2 kg 25%-os sóoldatból mennyi vizet kell elpárologtatni, hogy 32%-os oldatot 

kapjunk? 

Megoldás: 

0,4375 kg-ot. Egyenlettel: Ha x kg vizet párologtatunk el ( ) 32,0225,02 ⋅−=⋅ x   ⇒   

x = 0,4375 kg. 

 

 63. Mennyi 42%-os kénsavat kell önteni 2,6 liter 20%-os koncentrációjúhoz, hogy az 

eredmény 30%-os koncentrációjú kénsav legyen? 

Megoldás:  

2,17 litert. Egyenlettel: x liter kénsavat töltünk: ( ) 3,06,26,22,042,0 ⋅+=⋅+ xx  , ebből  

x = 2,17 liter. 



48    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM Tanári útmutató 

 

Kislexikon  
 

Az arány mindig két vagy több mennyiség viszonyát jelenti. Az arány értéke bármilyen szám 

lehet, irracionális szám is. 

 

Két szám arányát felírhatjuk a:b jelöléssel, de jelölhetjük törttel is: 
b
a . Ez egyben megadja 

az arány értékét is. Az arányban szereplő tényezők nem cserélhetők fel: 
a
b

b
a ≠ . 

 

Egyenesen arányos mennyiségek esetén ahánySZOROSÁRA változik az egyik mennyiség, 

annyiSZOROSÁRA változik a másik. Egyenes arányosság esetén az összetartozó értékpárok 

hányadosa egyenlő. Az egyenes arányosság grafikonja: origón átmenő egyenes.  

 

Fordítottan arányos mennyiségek esetén ahánySZOROSÁRA növekszik az egyik mennyi-

ség, annyiSZOROSÁRA csökken a másik. Fordított arányosság esetén az összetartozó érték-

párok szorzata egyenlő. A fordított arányosság grafikonja hiperbola. 

 

A százalékszámítás egy speciális törtrész számítás: 

1) Százalékérték meghatározásakor adott mennyiség valahány század részét számoljuk. 

2) Az alap meghatározásakor a törtrész ismeretéből az egész részt számoljuk. 

3) A százalékláb a százalékérték és az alap arányát mutatja (századokra váltva). 
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Ellenőrző feladatsor 
 

1. Ha az osztályban a tanulók 
5
4  része lány, és 6 fiú van az osztályban, akkor mennyi az 

osztálylétszám? 

 

2. 8 darab dinnye tömege 24 kg. Milyen nehéz 15 dinnye? 

 

3. A grafikon a szelektív hulladék 

mennyiségének éves eloszlását mutatja. 

Hány százalékkal nőtt 2004-re a gyűjtött 

mennyiség? Mi a véleményed erről a 

grafikonról? 

 

 

 

4. 80 ív anyagot 25 adatrögzítő 20 óra alatt dolgoz fel. 50 adatrögzítő mennyi idő alatt dolgoz 

fel 240 ív anyagot? 

 

5. A 16 km-re levő, dobozos üdítőket gyártó gyár mintaboltjában egy literes doboz ára 126 Ft, 

a közeli boltban 20%-kal több. Hány doboz üdítőért éri meg elmenni a mintaboltba, ha egy 

km út költsége 21 Ft? 

 

6. Két ládában együtt 96 darab zsemle van. Ha az egyikből elvennénk a benne levő harmadát, 

a másikhoz pedig hozzátennének a benne levő harmadát, akkor ugyanannyi lenne mindkét 

ládában. Mennyi a zsömlék száma az egyes ládákban? 

 

7. Fekete Péter 1,3 millió forintot szeretne befektetni évi 7,65%-ot ígérő biztos állami, és 

18,5%-ot ígérő rizikós részvénypiaci pénzügyi papírokba.  

a) Mennyit kamatozik a pénze év végére, ha 550 000 Ft-ot fektet be állami 

értékpapírokba, a maradékot részvényekre?  

b) Mennyit fektessen be az egyes befektetési nemekbe, ha azt szeretné, hogy év végére 

16% legyen a nyeresége? 
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Megoldások: 

1) 30;      2) 45 kg;      3) 17,6%-kal, a grafikon hamisan mutatja az arányokat, mert nem 0-tól 

indul, és manipulációra ad lehetőséget;      4) 30 óra;      5) 27 db-tól;  

6) 32 darab és 64 darab; 7) 13,9% és 300 000 Ft állami, 1 000 000 Ft részvényekbe. 

 

Módszertani megjegyzés: A fenti feladatsor önellenőrző diagnosztikaként is kiosztható a tanu-

lók között. 

 

 


