
1. Mennyit kell fizetni 72 kg krumpliért, ha 54 kg  972 ft-ba kerül? 

2. A négytagú családnak 20 napra elegendő az élelmiszerkészlete. Hány 
napra lenne elég ez, ha öten volnának? 

3.  3   kg drótból  294 szöget készítenek. Hány szög készül 7 kg drótból?  

4.  13 doboz bonbon  702 Sk-ba kerül. Mennyi  bonbont vehetünk 1458 Sk-
ért? 

5.  5 kőműves 126 nap alatt építi fel a házat. Hány nap alatt építené fel  hat 
kőműves? 

6.   Hat  fiú 12 óra alatt ássa fel a kertet. Mennyi idő alatt ásná fel a kertet 9 
fiú? 

7.  2 kg szilvából 600 g lekvár készíthető. Menyi lekvár készíthető 3,2 kg 
szilvából?  

8.   Sanyi futólépéseinek átlagos hossza 80 cm. A mezei futóversenyen Sanyi 
2125 lépést számolt  meg. Karcsi futólépéseinek  átlagos hossza 85 cm. 
Hány lépést tett meg Karcsi ugyanazon az  útvonalon?   Számítsátok ki 
a mezei futóverseny útvonalának a hosszát! 

9.  Márton nagyapja egy fuvar szénát hozott és kiszámította, hogy 15 
nyúlnak ez 100 napra elegendő. Hány napra elegendő ennyi széna 25  
nyúlnak? 

10.   A kerékpáros 2,5 óra alatt 42,5 km-t tesz meg. Hány km-t tesz meg 4 
óra alatt?  

11.   6 kg nyers kávéból 5 kg pörkölt kávét kapnak. Hány kg nyers kávéból 
kapnak 60 kg pörkölt  kávét? 

12.  18 liter benzinért az autós 621 Sk-t fizet. Hány liter benzint tankolhatna 
500 Sk-ért? 

13.  Egy medencéből 4 szivattyú 120 óra alatt szivattyúzná ki a vizet. Mennyi 
idő alatt szivattyúzná ki  ezt a vizet  5 szivattyú?  

14. Olga segít a nagymamának a szenet  behordani.  Ha a talicskára 75 kg 
szenet rak,  összesen   20-szor kell térnie.   Hányszor kellene térnie, ha 
a talicskára  csak  60 kg szenet rak? 



15.     Egy gép 18 perc alatt 456 alkatrészt készít. Mennyit készít 33 perc 
alatt? 

16.   3 kg friss almából 390 g aszalt almát kapunk. Mennyi friss alma 
szükséges 1 kg aszalt  almához? 

17. Réka pulóvert köt a hugának. Ha naponta másfél órán át  kötne, 18 nap 
alatt készülne el  a munkával. Hány órát kellene naponta kötnie, hogy 
a pulóver 12 nap alatt készüljön el? 

18. Egy 25 m magas tölgy  1 óra alatt 1,5 kg oxigént juttatt a légkörbe. Hány 
ilyen fára van szükség     3 tonna oxigén  előállításához? Mennyi oxigént 
termel egy ilyen fa egy nap illetve  egy év alatt? 

19.   Egy tonna tengervíz 25 kg sót tartalmaz. Hány tonna tengervizet kell 
elpárologtatnunk ahhoz,  hogy egy tonna sót nyerjünk? 

20. 4 mázoló 240 óra alatt festi ki a szobákat. Hány óra alatt festené ki 
ezeket a szobákat 3 mázoló? 

21.  A múlt évben Misi nagynénje 30 kg hullott almából szárítással 4,8 kg 
aszalt almát kapott. A következő évben   50 kg almát akar megszárítani. 
Ebből megközelítőleg hány kg aszalt almát kap? 

22. A szakácskönyvben  41 személy részére így szólt a lecsó receptje :  Végy 
22 tojást, 6 kg  paradicsomot, 7 kg paprikát, sót és fűszert tetszés szerint.... 
Mennyit vegyen a szakács a hozzávalókból, ha 119 személy részére akar 
lecsót főzni? 

23.   Ha Éva naponta 15 oldalt olvas el, akkor a könyvet 8 nap alatt olvassa 
el. Hány oldalt kellene  Évának  elolvasnia naponta  ahhoz, hogy a könyvet 6 
nap alatt olvassa el? 

24.  Az 1,8 m magas ember árnyéka 90 cm hosszú. Milyen magas az Eiffel 
torony, ha ugyanekkor  160 m hosszú árnyéka van? 

25.    Ha  a napi szénfogyasztás 1,8 t. a fűtőház széntartaléka 35 napra 
elegendő. Hány napra elég a szén, ha a napi fogyasztás csak  1,4 t? 

26. A medencét négy egyforma teljesítményű szivattyúval szokták feltölteni 
mégpedig 5 óra alatt. Mennyivel rövidebb ideig tartana a feltöltés, ha még 
két ilyen szivattyút állítanának munkába? 



27.  Tüzelő szállításakor egy  6t  teherbírású  gépkocsinak 20-szor kell 
fordulnia. Hányszor fordulna  egy  4 t  teherbírású gépkocsi? 

28. A haj 24 óra alatt 0,35 mm-t nő. Milyen hosszú haj  lenne  a fejünkön 75 
év alatt, ha nem vágnánk? 

29. A köröm 24 óra alatt 0,086 mm-t nő. Milyen hosszú körmünk lenne egy 
év alatt?  

30. 10 kg festék hígításához 4,5 kg oldószer szükséges. Ugyanilyen hígítás 
mellett mennyi oldószer kell  7,5 kg festékhez?   

31. A gyerekek papírt gyüjtenek. Egy  üzletben sok  papírt kaptak. Ha 
a kiskocsira 75 kg papírt raknak,  összesen    20-szor   kell térniük. Hányszor 
kellene térniük, ha a kiskocsira  50  kg papírt raknának? 

32. Hány darab 2,5 literes üvegbe tölthető át  70  darab 2 literes kóla? 

33. Matyi repülőmodelt készít. Ha naponta  háromnegyed  órán át  
dolgozna rajta 14 nap alatt készülne el.  Hány órát kellene naponta 
dolgoznia, hogy a repülő  10 nap alatt készüljön el?  

34.   Két fogaskerék egymásba illeszkedik. A 30 fogú kisebb kerék 7 
fordulatot tesz. Hányszor fordul a 42 fogú nagyobb kerék? 

35.  Egy 1,5 m hosszú oszlop  0,76 m hosszú árnyékot vet. Milyen magas az 
a fa, amely ugyanebben az időben 9,12 m hosszú árnyékot vet? 

36. Hány darab 7 dl-es üvegbe tölthető át 42 darab 5 dl-es üveg 
gyümölcslé? 

37.  4 tehén 5 nap alatt 16 zsák szénát eszik meg. Hány zsák szénát eszik 
meg 5 tehén 7 nap alatt? 


