ELS6FOKU EGYENLETEK ES EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDASA
decemberben fizet6s6nek l57o-\t kapta meg jutalomk6nt, ami
a fizetdse?
a
h6napban
abban
volt. Mennyi volt

IL, Az tizem egyik alkalmazottja

J2

eur6

12, Ha egy munka 3OTa-6t 16 6ra alattvlgezzrik el, mennyi id5 alatt lesz k6sz a munka 757o-a'|

ur6desapja adta'
13. Dani hegyi ker6kp6rt szeretne venni. A ker6kp6r hrdnak 60%o-6tt5 sp6rolta ossze, 'r-U,
6
ahi6nyz6 6 eur6t a nagymamdt6l kapta. Mennyibe keriilt a ker6kpdr?

14. Vera 4 nap alatt olvasott el egy konyvet. Az els5 napon a kcinyv egyharmad6t olvasta el, a milsodik
napon a hitod6t, a harmadik napon a marad6k oldalak fel6t. A negyedik napon elolvasta az utols6 30
oldalt. H6ny oldalas volt a konYv?
15. A t6glalap egyik oldala

1,6 cm-rel rcjvidebb,

mint a m6sik. A tdglalap keriilete a hosszabbik oldal

h6romszorosa. Mekkora a t6glalap tertlete?

16. A ker6kpdros I perc alatt 300 m6tert tesz meg. H6ny m6tert tesz meg

a)
b)

egy negyed6ra alatt?
k6t 6s f6l 6ra alatt?

17. Gyuri 6-tal tobb pog6cs6t evett meg, mint
meg. H6ny darab pogdcsa volt eredetileg?

18. Hriny

a pogdcsdk szdmdnak az egynegyede.

fgy a 607o-uk maradt

6ves Kati, ha a n6gy6ves hrigiin6l annyiszor id6sebb, ahdnyszor n6la id5sebb

a25 6ves bdtyja?

19. H6romszor annyi fif jott ki a p6lydra, mint ahdny 16ny.6 fif 6s 6l6ny elment. Ezut6n otszcir annyi
maradt ott, mint ldny. H6ny firi ds h6ny l6ny jbtt ki a p6ly6ra?

4:7

ar1nyban kell cisszekevernie a zold 6s a sdrga festdket. H6ny
hozzdadma 28 liter zold fest6khez?

20. A festdnek

21.

fif

liter sdrga festdket kell

Ameneddkh6zban 6,5 napra elegend6 6lelmiszerk6szlet van felhalmozva 15 szem6ly tdszdre. Mennyi
ideig tart ki ez az enniva16, ha k6t vend6g nem 6rkezett meg?

22, Az aut6buszban 36 utas van. A n6k sziima 7-tel tobb, mint a f6rfiak6, 6.s22-vel kevesebb gyerek van,
mint feln6tt, H6ny fdrfi, hdny n6 6s h6ny gyerek utazik a buszban?

23.

Abankban egy 100 eur6st 16 darab 5 6s 10 eur6s bankjegyre v6ltottak fel. Hdny darabot adtak az egyes
bankjegyekb6l?

