
Vill�amk�erd�esek1. H�any k�etjegy}u sz�am van?2. H�any h�aromjegy}u sz�am van?3. H�any 500-n�al nagyobb h�aromjegy}u sz�am van?4. Melyik a tizedik k�etjegy}u sz�am?5. Le��rtuk az �osszes k�etjegy}u pozit��v eg�esz sz�amot nagys�ag szerint n�ovekv}o sorrendben. H�anyadiksz�am ebben a sorrendben a 71?6. Melyik a sz�azadik h�aromjegy}u sz�am?7. H�any eg�esz sz�am van 13 �es 25 k�oz�ott? (13-n�al nagyobb, 25-n�el kisebb sz�am.)8. Mennyi a legkisebb h�aromjegy}u �es a legnagyobb k�etjegy}u sz�am k�ul�onbs�ege?9. Mennyi a legkisebb h�aromjegy}u �es a legnagyobb k�etjegy}u sz�am �osszege?10. Mennyi a legnagyobb h�aromjegy}u sz�am k�etszeres�enek a fele?11. Mennyi a legkisebb n�egyjegy}u sz�am fele?12.H�anyszor adjuk hozz�a a legnagyobb 1-jegy}u sz�amhoz a legnagyobb 2-jegy}u sz�amot, hogy megkapjuka legnagyobb 3-jegy}u sz�amot?13. H�any olyan h�aromjegy}u sz�am van, amelyet oda-vissza olvasva ugyanazt a sz�amot kapjuk?14. H�any olyan 500-n�al kisebb pozit��v eg�esz h�aromjegy}u sz�am van, amelynek �ert�eke visszafel�e olvasvanem v�altozik?15. H�any olyan h�aromjegy}u p�aros sz�am van, amelyet oda-vissza olvasva ugyanazt a sz�amot kapjuk?16. Melyik az a legnagyobb h�aromjegy}u sz�am, amely v�altozatlan marad, ha felser�elj�uk a t��zesek �esaz egyesek hely�en �all�o sz�amjegy�et?17. Melyik az a legnagyobb h�aromjegy}u p�aros sz�am, amely v�altozatlan marad, ha felser�elj�uk a sz�a-zasok �es az egyesek hely�en �all�o sz�amjegy�et?18. H�any olyan �otjegy}u sz�am van, amelyet ha ,,h�atulr�ol" el}ore olvasunk, ugyanazt a sz�amot kapjuk?(P�eld�aul ilyen sz�am a 12321.)19. Melyik az a legkisebb h�aromjegy}u sz�am, amelyhez 9-et adva n�egyjegy}u sz�amot kapunk?20. Melyik az a legkisebb sz�am, amelyet 6-tal megszorozva a szorzat nagyobb 100-n�al?21. Melyik az a legkisebb n�egyjegy}u sz�am, amelyben a sz�amjegyek �osszege 10?22. Melyik az a legnagyobb h�aromjegy}u sz�am, amelyben a sz�amjegyek �osszege 10?23. �Ird fel a legkisebb term�eszetes sz�amot, amelyben a sz�amjegyek �osszege 20.24. �Ird fel a legkisebb term�eszetes sz�amot, amelyben a sz�amjegyek �osszege 30.25. Melyik az a legkisebb k�etjegy}u sz�am, amelyben a sz�amjegyek szorzata 8?26. Melyik az a legkisebb n�egyjegy}u sz�am, amelyben a sz�amjegyek szorzata 20?27. Melyik az a legnagyobb n�egyjegy}u sz�am, amelyben a sz�amjegyek szorzata 20?28. Melyik nagyobb: a legkisebb k�etjegy}u p�aros sz�am, vagy a legkisebb k�etjegy}u p�aratlan sz�am?29. Melyik a nagyobb: a k�etjegy}u p�aros sz�amok �osszege vagy a k�etjegy}u p�aratlan sz�amok �osszege?30. Melyik a nagyobb: a k�etjegy}u p�aros sz�amok szorzata vagy a k�etjegy}u p�aratlan sz�amok szorzata?31. Egy parasztnak 11 b�ar�anya van. K�oz�ul�uk 9 kiv�etel�evel mind elpusztul. H�any marad?32. Egy f�an 15 ver�eb volt, abb�ol egyet lel}ottek. H�any ver�eb maradt a f�an?33. 5 sz�enrak�as meg 7 sz�enrak�as �osszehordva h�any sz�enrak�as?34. Ha 6 �eg}o gyerty�ab�ol 4-et eloltunk, h�any gyertya marad meg?35. Egy 1 literes ed�enyben 6 dl tej van. �Onts�unk hozz�a m�eg 6 dl-t. Mennyi tej lesz most az ed�enyben?36. Te vezeted a rep�ul}og�epet. Budapesten felsz�all 11 utas. B�esben lesz�all 5 �es felsz�all 9 utas. P�arizsban1 kiv�etel�evel mind lesz�all. H�any �eves a pil�ota?37. Kukutyin �es Pirip�os 12 km-re vannak egym�ast�ol. Kukutyinb�ol egy gyalogos, Pirip�osr�ol egy ke-r�ekp�aros indul el egyszerre egym�as fel�e. A ker�ekp�aros h�aromszor olyan gyors, mint a gyalogos. Amikortal�alkoznak, melyik van k�ozelebb Pirip�oshoz? 1



38. Egy s�ot�et szob�aban egy petr�oleuml�ampa �es egy vask�alyha van. A szob�aban egy f�er� �all gyuf�aval akez�eben. Mit fog el}osz�or meggy�ujtani?39. A ��okban 10 fekete �es 10 barna azonos m�eret}u zokni van. H�any darabot vegy�unk ki besukottszemmel, hogy a kivett zoknik k�oz�ott biztosan legyen 1 p�ar azonos sz��n}u zokni?40. A ��okban 10 fekete �es 10 barna azonos m�eret}u zokni van. H�any darabot vegy�unk ki besukottszemmel, hogy a kivett zoknik k�oz�ott biztosan legyen k�ozt�uk 2 k�ul�onb�oz}o sz��n}u zokni?41. Egy gokart 8 m�etert tesz meg f�el m�asodper alatt. H�any m�etert tesz meg 8 m�asodper alatt?42. Egy turista 10 per alatt 1 km utat tett meg. H�any m�etert tett meg negyed �ora alatt?43. Egy h�arom �es f�el m�eter hossz�u deszka h�any kilogramm, ha ugyanilyen fajta, egy m�eter hossz�udeszka h�et kilogramm?44. 2,5 m�eter zs�akv�aszon 150 tall�erba ker�ul. H�any tall�er�ert vehet�unk 4 m�etert?45. 18 burkol�olap sz�uks�eges egy 3 n�egyzetm�eteres fel�ulet befed�es�ehez. H�any burkol�olapra van sz�uks�egf�el n�egyzetm�eterre?46. Ha egy t�egla 2 kg meg egy f�el t�egla, akkor h�any kg k�et t�egla?47. Az �Opereni�an t�ul 1 �ev 3 h�onapb�ol, egy h�onap 9 napb�ol �all. H�any napig tart a 7 �eves szolg�alat?48. Szundi �elet�enek harmad�at �ataludta, �es alv�asidej�enek �ot�odr�esz�eben �almodott. H�any �eves Szundi,ha eddig 6 �evet �almodott �at?49. Ufoka �elete negyed�et egy }urhaj�on t�olt�otte, ahol k�et t�ars�aval felv�altva { ugyanannyi ideig { vezette,ir�any��totta ezt a haj�ot. H�any �evet vezetett �elet�eb}ol ezen az }urhaj�on Ufoka, ha eddig 156 �evet �elt?50. Egy rabl�o a zs�akm�any n�egy�ot�od�et felosztotta t�arsai k�oz�ott. A fennmarad�o r�esz h�aromnegyed r�esz�etmegtartotta mag�anak. H�any sz�azal�eka maradt meg a zs�akm�anynak?51. Valaki azt mondta: ha 100 �eves koromig �eln�ek, akkor m�eg h�aromszor annyi ideig kellene �elnem,mint amennyi ideig �eltem. H�any �eves az illet}o?52. 2 r�ag�ogumi 3 tall�erba ker�ul. H�any darab r�ag�ogumit vehet�unk 27 tall�er�ert?53. Egy fest�ekkever�ek elk�esz��t�es�ehez 3 r�esz piros �es 2 r�esz k�ek fest�ek sz�uks�eges. H�any liter k�ek fest�ekkell 15 liter kever�ekhez?54. Egy szigeten 3 f�er�ra 5 n}o jut. A szigeten �osszesen 64-en �elnek. Mennyien vannak a n}ok?55. K�et dobozban �osszesen 120 darab gy�ogyszer van. Az egyik dobozban n�egyszer t�obb, mint a m�a-sikban. H�any darab van a m�asikban?56. Ed�enek 32 �uveggoly�oja van, Editnek 20. H�any goly�ot adjon Ede Editnek, hogy azonos sz�am�ugoly�ojuk legyen?57. Elk�olt�ottem a p�enzem fel�et, maradt 100 Ft-om. Mennyi p�enzem volt eredetileg?58. Elk�olt�ottem a p�enzem harmad�at, maradt 100 Ft-om. Mennyi p�enzem volt eredetileg?59. Elk�olt�ottem a p�enzem negyed�et, maradt 300 Ft-om. Mennyi p�enzem volt eredetileg?60. Elk�olt�ottem a p�enzem �ot�od r�esz�et, maradt 300 Ft-om. Mennyi p�enzem volt eredetileg?61. Melyik sz�am fel�enek a negyede az 5?62. Van egy zask�o s�utem�enyed. A fel�et a bar�atodnak adod. Azt�an a marad�ek s�utem�enyed fel�et elve-sz��ted. Most m�ar sak hat s�utem�enyed van. Mennyi volt az elej�en?63. Ha h�aromszor annyi p�enzem lenne, mint amennyi van, �es m�eg te is adn�al 1 Ft-ot, akkor �eppen 100Ft-om lenne. Mennyi p�enzem van?64. Az �egig�er}o paszuly minden perben k�etszeres�ere n}o, �es pontosan 1 �ora alatt �eri el teljes magass�ag�at.H�any per alatt �eri el magass�ag�anak negyed r�esz�et?65. Egy tavir�ozsa minden nap k�etszeres ter�ulet}u v��zfel�uletet bor��t be. A 32. napon ellepi a tavat.Hanyadik napon n�ovi be a t�o fel�et?66. Egy tavir�ozsa minden nap k�etszeres ter�ulet}u v��zfel�uletet bor��t be, ��gy 112 nap alatt n�ovi be azeg�esz tavat. H�any nap alatt n�ovi be a tavat 8 ilyen tavir�ozsa?67. Gondoltam egy sz�amra, elvettem bel}ole 8-at, az eredm�enyt 10 egyenl}o r�eszre osztottam, ��gy 10 lettaz eredm�eny. Mi lehetett a gondolt sz�am?68. Tomi a h�azi feladatban a sz�amol�as utols�o l�ep�es�et elrontotta, a v�eg�en 4-et hozz�aadott, ahelyetthogy elvette volna. �Igy 32-t kapott. Mi lenne a helyes eredm�eny?2



69. Tomi a h�azi feladatban a sz�amol�as utols�o l�ep�es�et elrontotta, a v�eg�en 2-vel szorzott, ahelyett hogyosztott volna. �Igy 80-at kapott. Mi lenne a helyes eredm�eny?70. Egy anya 3 gyereke k�oz�ott �ugy oszt el bizonyos sz�am�u alm�at, hogy Peti kapja az alm�ak fel�et �esm�eg k�et alm�at, Tomi a megmaradt alm�ak fel�et �es m�eg k�et alm�at, Andris kapja az ezut�an megmaradtalm�ak fel�et �es m�eg k�et alm�at. Egy alma m�eg megmaradt. H�any alma volt eredetileg?71. P�aros vagy p�aratlan sz�am az eredm�eny, ha egy p�aros sz�amhoz 13-at adunk?72. P�aros vagy p�aratlan sz�am az eredm�eny, ha 25-b}ol elvett�unk egy p�aratlan sz�amot?73. P�aros vagy p�aratlan sz�am az eredm�eny, ha egy p�aros sz�am 4-szeres�et vessz�uk?74. P�aros vagy p�aratlan sz�am az eredm�eny, ha egy p�aros sz�am 3-szoros�at vessz�uk?75. P�aros vagy p�aratlan sz�am az eredm�eny, ha egy p�aratlan sz�am 4-szeres�et vessz�uk?76. P�aros vagy p�aratlan sz�am az eredm�eny, ha egy p�aratlan sz�am 3-szoros�at vessz�uk?77. �Osszeadtunk h�arom sz�amot, s az �osszeg�uk p�aros sz�am lett. Legal�abb h�any p�aros sz�am van a h�aromsz�am k�oz�ott?78. Ha �osszeadjuk az �osszes 2-jegy}u sz�amot, a v�egeredm�eny p�aros lesz vagy p�aratlan?79. Ha �osszeadjuk az �osszes 3-jegy}u sz�amot, a v�egeredm�eny p�aros lesz vagy p�aratlan?80. Ha �osszeadjuk az �osszes 3-jegy}u p�aratlan sz�amot, a v�egeredm�eny p�aros lesz vagy p�aratlan?81. A legkisebb pr��msz�am p�aros vagy p�aratlan?82. Az els}o sz�az pr��msz�am �osszege p�aros vagy p�aratlan?83. N�eh�any pr��msz�am �osszege 17. (Az �osszeadand�ok k�oz�ott lehetnek azonos sz�amok.) Legkevesebbh�any pr��met adtunk �ossze?84. Melyik az a pr��msz�am, amely 19-n�el nagyobb, 29-n�el kisebb?85. H�any pr��msz�am van az 1, 2, . . . , 20 sz�amok k�oz�ott?86. H�any olyan sz�am van 1 �es 100 k�oz�ott, amely oszthat�o 4-gyel �es 6-tal is?87. H�any olyan sz�am van 1 �es 100 k�oz�ott, amely oszthat�o 5-tel �es 9-el is?88. Ha egy h�aromjegy}u sz�amb�ol elvesz�unk 7-et, akkor 7-tel oszthat�o, ha 8-at, akkor 8-al oszthat�o, hapedig 9-et, akkor 9-el oszthat�o sz�amot kapunk. Melyik ez a sz�am?89. Melyik sz�amjegyet t�or�olj�uk a 621-b}ol, hogy a megmarad�o k�etjegy}u sz�am oszthat�o legyen 3-mal?90. Az 123x4 n�egyjegy}u sz�amban milyen sz�amjegy �allhat x hely�en, ha a sz�am oszthat�o 24-gyel?91. Milyen sz�amjegyre v�egz}odik az 1, 2, 3, . . . , 9, 10 sz�amok szorzata?92. Milyen sz�amjegyre v�egz}odik az 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sz�amok szorzata?93. �Ot egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�amot �osszeszorzunk. A szorzat milyen sz�amjegyre v�egz}odik?94. �Ot egym�ast k�ovet}o p�aratlan sz�amot �osszeszorzunk. A szorzat milyen sz�amjegyre v�egz}odik?95. Melyik az a legkisebb h�aromjegy}u sz�am, amelynek 7-tel val�o oszt�asi marad�eka 4?96. Melyik az a legkisebb h�aromjegy}u sz�am, amelynek 9-el val�o oszt�asi marad�eka 4?97. Legkevesebb h�any toj�as van a kos�arban, ha a toj�asokat h�armas�aval kirakva megmarad 2 toj�as, haa toj�asokat n�egyes�evel rakjuk ki, akkor 3 toj�as marad meg, �es ha �ot�os�evel rakjuk sorokba, akkor 4 toj�asmarad ki?98. Melyik az a legkisebb pozit��v eg�esz sz�am, amely oszthat�o 4-gyel, 5-tel, 6-tal �es 8-al?99. H�any olyan sz�am van 1 �es 100 k�oz�ott, amely oszthat�o 3-mal, 4-gyel �es 5-tel is?100. H�any olyan sz�am van 1 �es 100 k�oz�ott, amely oszthat�o 3-mal, 6-tal �es 9-el is?101. H�arom egym�ast k�ovet}o sz�am �osszege 99. Melyik ez a h�arom sz�am?102. H�arom egym�ast k�ovet}o p�aratlan sz�am �osszege 15. Melyik ez a h�arom sz�am?103. H�arom egym�as ut�ani p�aros sz�am �osszege 18. Melyek ezek a sz�amok?104. �Ot egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�am �osszege 15. Melyek ezek a sz�amok?105. Ossz el 66 Ft-ot 3 gyerek k�oz�ott �ugy, hogy a m�asodiknak 1-gyel t�obb jusson, mint az els}onek, aharmadiknak pedig 1-gyel t�obb, mint a m�asodiknak!3



106. Az els}o kos�arban k�etszer annyi alma van, mint a m�asodikban. Ha az els}ob}ol kivenn�enk 6-ot,�es �attenn�enk a m�asodikba, akkor mindkett}oben ugyanannyi lenne. Mennyi alma van a k�et kos�arbank�ul�on-k�ul�on?107. Egy apa a ��anak minden nap ad zsebp�enzt, mindig 10 Ft-tal t�obbet, mint az el}oz}o napon. A 12.napon 200 Ft-ot adott neki. H�any Ft-ot adott a kis��anak a 7. napon?108. Egy �ud�ul}oben az �ev sor�an 300-an �ud�ultek, ny�aron 60-nal t�obben, mint az �ev t�obbi r�esz�eben.H�anyan �ud�ultek ny�aron az �ud�ul}oben?109. Egy szolga �evi b�ere 100 tall�er �es egy �olt�ozet ruha volt. H�et h�onap letelt�evel azonban elhagyta ahely�et, megkapta a ruh�at �es m�eg 20 tall�ert. H�any tall�ert �ert a ruha?110. Ha a juh�asz a ny�aj�at 15 b�ar�annyal gyarap��tan�a, akkor �eppen k�etszer annyi b�ar�anya lenne, mintha�ot�ot eladna bel}ole. H�any b�ar�anya van most a juh�asznak?111. Ha tegnap szerda volt, milyen nap lesz holnaput�an?112. Holnap el}ott 2 nappal szerda volt. Milyen nap lesz tegnap ut�an 3 nappal?113. Most 10 �ora 50 per van. Mennyi lesz az id}o 100 per m�ulva?114. Ha az �or�am 18 peret k�esne, akkor 9 �ora 56 peret mutatna. De az �or�am 18 peret siet.H�any �or�at mutat az �or�am?115. Egy �uveg �es a benne l�ev}o 20 egyforma tabletta teljes t�omege 180 gramm volt. Amikor az �uvegben15 tabletta van, akkor a teljes t�omeg 165 gramm. H�any gramm az �uveg?116. Egy liter naransl�e 10% narans s}ur��tm�enyt tartalmaz. H�any milliliter narans s}ur��tm�enyt kellhozz�aadnunk a naransl�ehez, hogy 50%-os levet kapjunk?117. Hogyan v�altozik a t�ort �ert�eke, ha sz�aml�al�oj�at k�etszeres�ere n�ovelj�uk, nevez}oj�et harmad�ara s�ok-kentj�uk?118. K�et sz�am �osszege 50, k�ul�onbs�ege 20. Melyek ezek a sz�amok?119. Egy udvaron sirk�ek �es nyulak vannak, �osszesen 11 fej�uk �es 36 l�abuk van. H�any sirke van azudvaron?120. Egy apa 1600 koron�at hagyott h�arom ��ara. A v�egrendeletben meghagyta, hogy a legid}osebb ��ujussa 200 koron�aval t�obb legyen a k�oz�eps}o�en�el, a k�oz�eps}o�e pedig 100 koron�aval t�obb, mint a legkisebb�e.Sz�am��tsuk ki mindegyik�uk r�esz�et.121. Mennyi a �10, �9, �8, . . . , 9, 10 sz�amok �osszege?122. Mennyi a �10, �9, �8, . . . , 9, 10 sz�amok szorzata?123. Mennyi az �ot legkisebb term�eszetes sz�am szorzata?124. Mennyi 36 h�etszeres�enek a hatoda?125. Mennyi az 1, 2, 3, . . . , 10 sz�amok �osszege?126. Sz�amold ki az 1 + 3 + 5 + � � �+ 95 + 97 + 99 �osszeg �ert�ek�et!127. Mennyi 16 � 125 � 250?128. Mennyi az �ert�eke a k�ovetkez}o kifejez�esnek: 11 sz�azas + 11 t��zes?129. Mennyi az �ert�eke a k�ovetkez}o kifejez�esnek: 11 sz�azas + 11 egyes?130. Mennyi az �ert�eke a k�ovetkez}o kifejez�esnek: 11 sz�azas + 11 t��zes + 11 egyes?131. H�any olyan h�aromjegy}u sz�am van, amelyben a sz�amjegyek �osszege 2?132. Egy hegy s�us�ara nyol �ut vezet. H�anyf�ele �utvonalat v�alaszthat a turista, ha felm�aszik a hegyre,majd lej�on r�ola?133. Ha le��rjuk a sz�amokat 1-t}ol 100-ig, h�any sz�amjegyet ��runk le?134. H�anyf�elek�epp lehet megadni h�arom egym�ast k�ovet}o pozit��v sz�amot, hogy azok szorzata k�etjegy}usz�am legyen?135. H�any olyan null�an�al nagyobb k�etjegy}u eg�esz sz�am van, amelynek minden sz�amjegye 3-n�al nemkisebb �es 5-n�el nem nagyobb?136. H�any egyenes h�uzhat�o egy koka nyol s�us�an �at �ugy, hogy minden egyenes k�et s�usot tartal-mazzon?137. Ha a sz�amhoz hozz�aadjuk sz�amjegyeinek �osszeg�et, az eredm�eny 1000 lesz. Melyik ez a sz�am?4



138. A sz�amb�ol elvessz�uk a sz�am sz�amjegyeinek �osszeg�et, s ekkor 639-et kapunk eredm�eny�ul. Melyikez a sz�am?139. Melyik az a k�etjegy}u sz�am, amely egyenl}o a sz�am jegyei �osszeg�enek n�egyzet�evel?140. Egy k�etjegy}u sz�am jegyeinek �osszege 10 �es oszthat�o 13-mal. Melyik ez a sz�am?141.Melyik az a legkisebb 36-tal oszthat�o pozit��v eg�esz sz�am, melyben sak p�aros sz�amjegyek vannak?142. Egy 10 m hossz�u giliszta perenk�ent �atlagosan f�el m�etert tesz meg. H�any m�asodper telik eladdig, am��g egy h�arom m�eter hossz�u j�araton �athalad?143. H�any olyan eg�esz sz�am van, amely 26-n�al nagyobb �es 51-n�el kisebb?144. H�any olyan 1000-n�el kisebb pozit��v eg�esz sz�am van, amelyben a sz�amjegyek �osszege 3?145. H�any m�asodperig tart egy negyed�ora?146. Am��g Misi k�et j�egkr�emet eszik meg, addig R�obert h�armat fogyaszt el. Egyszer ketten egy�utt 10j�egkr�emet ettek meg. Ekkor h�anyat evett Misi?147. Amikor az oszt�aly moziba ment, a gyerekek h�armas�aval, k�ezenfogva vonultak. Alexandra, Bog-l�arka �es Janka megsz�amolt�ak, hogy }ok el�olr}ol a hetedik, h�atulr�ol az �ot�odik sorban haladtak. H�any f}os azoszt�aly?148. B�ela 3 �evvel id}osebb, mint az �ose. �Eletkoruk �osszege 21 �ev. H�any �eves most B�ela?149. �Akos egy magas toronyh�az liftj�ebe l�epett be, 3 emeletet ment fel, �ot�ot le, hetet fel, v�eg�ul kilenetle. Ekkor a 23. emeleten tal�alta mag�at. Melyik emeleten l�epett be a liftbe?150. P�eter egy sz�az forintost 5 �es 10 forintosokra v�altott. K�etszer annyi t��zest kapott, mint �ot�ost. H�any5 forintost kapott?151. A kisi�am 25 napos, a kiskuty�am 20 napos. Mennyi lesz a k�oz�ott�uk a kork�ul�onbs�eg 7 nap m�ulva?152. Egy sal�adban k�et gyermek van. Az �eletkorok �osszege most 20 �ev. Mennyi lesz �eletkoruk �osszege3 �ev m�ulva?153. Egy sal�adban n�egy gyermek van. Az �eletkorok �osszege most 20 �ev. Mennyi lesz �eletkoruk �osszege3 �ev m�ulva?154. 8 �eves koromban ap�am 31 �eves volt, most pedig k�etszerannyi, mint �en. H�any �eves vagyok?155. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz�amok k�oz�ul egyet elhagyunk. A megmaradt sz�amok �atlaga 5. Mivolt az elhagyott sz�am?156. Pist�anak sak kettes, h�armas, n�egyes �es �ot�os jegyei vannak. Mindegyikb}ol legal�abb egy, legfeljebbkett}o. Jegyeinek �atlaga 3,4. �Osszesen 5 db jegye van. Melyikb}ol van k�et jegye?157. Egy futballsapat 11 j�at�ekos�anak �atlagos �eletkora 22 �ev. Szab�alytalans�ag miatt az egyik j�at�ekostki�all��tott�ak. �Igy a j�at�ekosok �atlag�eletkora pontosan 21 �ev lett. H�any �eves a ki�all��tott j�at�ekos?158. Ha 1 maska 1 �ora alatt 1 egeret fog, akkor 2 maska 2 �ora alatt h�any egeret fog?159. Ha 2 maska 2 �ora alatt 2 egeret fog, akkor 4 maska 4 �ora alatt h�any egeret fog?160. Ha 3 ty�uk 3 nap alatt 3 toj�ast tojik, akkor 6 ty�uk 6 nap alatt h�any toj�ast tojik?161. H�any olyan sz�am van, amely megegyezik a reiprok�aval?162. H�any olyan sz�am van, amely megegyezik az ellentettj�evel?163. H�any olyan sz�am van, amely megegyezik az abszol�ut�ert�ek�evel?164. H�any olyan k�etjegy}u sz�am van, amelyhez hozz�aadva a sz�am fel�et, az eredm�eny 100-n�al nagyobblesz?165. H�any olyan k�etjegy}u sz�am van, amelyhez hozz�aadva a sz�am fel�et, az eredm�eny h�aromjegy}u sz�amlesz?166. H�any olyan k�etjegy}u sz�am van, amelynek els}o sz�amjegye nagyobb a m�asodikn�al?167. H�any olyan k�etjegy}u sz�am van, amelyben a sz�amjegyek �osszege is k�etjegy}u sz�am?168. H�any olyan k�etjegy}u sz�am van, amelyben nem szerepel 8-as sz�amjegy?169. H�any olyan 3-jegy}u sz�am van, amelyben pontosan k�et darab 2-es sz�amjegy van?170. �Osszeadjuk egy 3-jegy}u sz�am sz�amjegyeit, majd a kapott sz�am sz�amjegyeit is. Mekkora az ��gykaphat�o legnagyobb sz�am?171. H�any �atl�oja van a szab�alyos �otsz�ognek? 5



172. H�any �atl�oja van a szab�alyos hatsz�ognek?173. Sz�amold ki a 12, 18 �es 30 m oldal�u h�aromsz�og ter�ulet�et!174.Egy h�aromsz�og oldalhosszai egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�amok. A h�aromsz�og ker�ulete 42 m. Mekkor�akaz oldalak?175. Egy h�aromsz�og oldalainak ar�anya 3 : 4 : 5. A h�aromsz�og ker�ulete 36 m. Mekkora a leghosszabboldala?176. Egy t�eglalap egyik oldala 6 m-rel hosszabb, mint a m�asik. A t�eglalap ker�ulete 20 m. Mekkoraa r�ovidebb oldal?177. Egyenl}o sz�ar�u h�aromsz�og k�et oldala 3 m �es 6 m. Mekkora a harmadik oldal?178. Egy h�aromsz�og oldalhosszai eg�esz sz�amok, a ker�ulete 8 egys�eg. Mekkora a h�aromsz�og legr�ovidebboldala?179. Pirip�os 41 kilom�eterre fekszik keletre Kukutyint�ol, �es Nekeresd 15 kilom�eterre van keletre Piri-p�ost�ol. Mekkora a t�avols�ag Kukutyin �es Nekeresd k�oz�ott?180. Pirip�os 61 kilom�eterre fekszik keletre Kukutyint�ol, �es Nekeresd 22 kilom�eterre van nyugatraPirip�ost�ol. Mekkora a t�avols�ag Kukutyin �es Nekeresd k�oz�ott?181. Mennyi a sz�ogek �osszege egy trap�ezban?182. Mennyi a sz�ogek �osszege egy konvex �otsz�ogben?183. H�arom egyenes legfeljebb h�any r�eszre osztja a s��kot?184. Legfeljebb h�any pontban metszhet egy egyenes egy n�egysz�oget?185. Legfeljebb h�any k�oz�os pontja lehet egy h�aromsz�ognek �es egy n�egysz�ognek?186. Lerajzoltunk egy k�ort, egy t�eglalapot �es egy h�aromsz�oget. Legfeljebb h�any metsz�espont keletkez-hetett?187. Egy nap sor�an az �ora kis- �es nagymutat�oja h�anyszor z�ar be der�eksz�oget?188. �Osszeadtuk egy soksz�og bels}o sz�ogeit, az egyik sz�og kiv�etel�evel. Az eredm�eny 1000Æ. Mekkora akimaradt sz�og?189. Egy 4Æ-os sz�oget 5-sz�or�os nagy��t�as�u nagy��t�on �at n�ez�unk. H�any fokos a sz�og a nagy��t�on �at n�ezve?190. Mekkora sz�oget z�ar be a koka egyik s�us�ab�ol kiindul�o k�et lap�atl�oja?191. Egy koka �eleinek, s�usainak �es lapjainak sz�am�at �osszeadtuk. Mennyi ez az �osszeg?192. Egy koka mindegyik lapj�ara s��kot fektet�unk. Ezek a s��kok h�any r�eszre bontj�ak a teret?193. 10-n�el t�obb egyforma kok�ab�ol �ep��tett�unk egy nagyobb kok�at. Legkevesebb h�any koka sz�uks�egesehhez?194. Egy koka �eleinek mindegyik�et pirosra vagy k�ekre sz��nezt�uk �ugy, hogy a koka mindegyik lapj�anlegyen legal�abb egy piros �el. Legkevesebb h�any �elt festen�el pirosra, hogy ez teljes�ulj�on?195. Egy kok�at valamelyik lapj�aval p�arhuzamosan felv�agunk t�obb r�eszre �ugy, hogy az �uj testek �osszesfelsz��ne az eredeti koka felsz��n�enek 3-szorosa. H�any v�ag�as kell ehhez?196. H�any egybev�ag�o kok�at ragasszunk �ossze oszlopp�a, ha az eredeti koka felsz��n�en�el h�aromszornagyobb felsz��n}u testet szeretn�enk kapni?197. Egy adott kok�at mindegyik lapj�ara t�ukr�oz�unk. Az ��gy kapott test t�erfogata h�anyszorosa a kokat�erfogat�anak?198. Egy adott kok�at mindegyik lapj�ara t�ukr�oz�unk. Az ��gy kapott test felsz��ne h�anyszorosa a kokafelsz��n�enek?199. Egy 3 m �el}u koka mindegyik lapj�at 9 egybev�ag�o kis n�egyzetre osztottuk. Mindegyik laponkiv�alasztjuk a k�oz�eps}o kis n�egyzetlapot �es erre mer}olegesen a szemk�ozti lapig egy n�egyzetes oszlopotkif�urunk a kok�ab�ol. Mennyi lesz az ��gy kapott ,,lyukas" test t�erfogata?200. Egy 3 m �el}u koka mindegyik lapj�at 9 egybev�ag�o kis n�egyzetre osztottuk. Mindegyik laponkiv�alasztjuk a k�oz�eps}o kis n�egyzetlapot �es erre mer}olegesen a szemk�ozti lapig egy n�egyzetes oszlopotkif�urunk a kok�ab�ol. Mennyi lesz az ��gy kapott ,,lyukas" test felsz��ne?201. Egy koka �ele 3 m. A kok�at piros fest�ekkel befestj�uk, majd 1 m oldal�el}u kis kok�akra v�agjuk.H�any olyan koka lesz, amelynek 1 lapja piros? 6



202. Egy koka �ele 3 m. A kok�at piros fest�ekkel befestj�uk, majd 1 m oldal�el}u kis kok�akra v�agjuk.H�any olyan koka lesz, amelynek nins piros lapja?203. Egy n�egyzetes oszlop alaplapja 4 m oldal�el}u n�egyzet, magass�aga 3 m. Az oszlopot piros fest�ekkelbefestj�uk, majd 1 m oldal�el}u kis kok�akra v�agjuk. H�any olyan koka lesz, amelynek 3 lapja piros?204. Egy koka �eleinek felez}opontjait megjel�olt�uk, a szomsz�edosokat �osszek�ot�ott�uk �es az �osszek�ot}oszakaszok ment�en a koka mindegyik sark�at lev�agjuk. Az ��gy kapott testet h�aromsz�oglapok �es n�egyzetekhat�arolj�ak. H�any s�usa van ennek a testnek?205. Egy koka �eleinek felez}opontjait megjel�olt�uk, a szomsz�edosokat �osszek�ot�ott�uk �es az �osszek�ot}oszakaszok ment�en a koka mindegyik sark�at lev�agjuk. Az ��gy kapott testet h�aromsz�oglapok �es n�egyzetekhat�arolj�ak. H�any �ele van ennek a testnek?206. Egy koka �eleinek felez}opontjait megjel�olt�uk, a szomsz�edosokat �osszek�ot�ott�uk �es az �osszek�ot}oszakaszok ment�en a koka mindegyik sark�at lev�agjuk. Az ��gy kapott testet h�aromsz�oglapok �es n�egyzetekhat�arolj�ak. H�any h�aromsz�oglap hat�arolja a testet?207. Egy koka �eleinek felez}opontjait megjel�olt�uk, a szomsz�edosokat �osszek�ot�ott�uk �es az �osszek�ot}oszakaszok ment�en a koka mindegyik sark�at lev�agjuk. Az ��gy kapott testet h�aromsz�oglapok �es n�egyzetekhat�arolj�ak. H�any n�egyzetlap hat�arolja a testet?208. Egy 6 m �el}u koka minden s�us�at lev�agjuk egy-egy olyan s��kkal, amely a s�usb�ol kiindul�o�eleket a s�ust�ol 2 m t�avols�agra metszi. H�any lapja van az ��gy kapott testnek?209. Egy 6 m �el}u koka minden s�us�at lev�agjuk egy-egy olyan s��kkal, amely a s�usb�ol kiindul�o�eleket a s�ust�ol 2 m t�avols�agra metszi. H�any �ele van az ��gy kapott testnek?210. Egy 6 m �el}u koka minden s�us�at lev�agjuk egy-egy olyan s��kkal, amely a s�usb�ol kiindul�o�eleket a s�ust�ol 2 m t�avols�agra metszi. H�any s�usa van az ��gy kapott testnek?211. Egy zs�akban 11 piros �es 6 fekete goly�o van. H�any goly�ot kell kivenni besukott szemmel, hogybiztosan legyen k�ozte fekete?212. Egy zs�akban 7 piros �es 9 fekete goly�o van. H�any goly�ot kell kivenni besukott szemmel, hogybiztosan legyen k�ozte piros �es fekete?213. Egy zs�akban 7 piros �es 5 fekete goly�o van. H�any goly�ot kell kivenni besukott szemmel, hogybiztosan legyen k�ozte k�et piros sz��n}u goly�o?214. Egy zs�akban 10 piros �es 6 fekete goly�o van. H�any goly�ot kell kivenni besukott szemmel, hogybiztosan k�ozte legyen valamelyik sz��nb}ol mind?215. Legal�abb h�any f}os az az oszt�aly, ahol biztosan van h�arom olyan di�ak, akik ugyanabban a h�onapban�unneplik sz�ulet�esnapjukat?216. Egy zs�akban 10 p�ar fekete �es 10 p�ar feh�er sz��n}u azonos m�eret}u keszty}u van (�osszesen 40 dbkeszty}u). Besukott szemmel h�any darabot kell kivenni, hogy biztosan legyen k�ozte egy p�ar (azonossz��n}u) keszty}u?217. Egy l�ad�aban n�egyfajta alma van, minden fajt�ab�ol egyenl}o mennyis�eg}u, �osszesen 100 darab. H�anyalm�at kell bek�ot�ott szemmel kivenni, hogy valamelyik fajt�ab�ol legal�abb 10 alma biztosan legyen?218. Van 70 goly�onk, k�oz�ul�uk 20 piros, 20 z�old, 20 s�arga, �es a marad�ek 10 k�oz�ul n�eh�any fekete, a t�obbifeh�er. Legkevesebb h�any darabot kell kivenni, hogy biztosan legyen k�ozte 10 azonos sz��n}u goly�o?219. Egy oszt�aly minden tanul�oja le��rja a h�et azon napj�anak kezd}obet}uj�et, amelyiken sz�uletett. �Ossze-sz�amolva a le��rt bet}uket kider�ul, hogy pontosan egy bet}u van, amelyet �oten ��rtak, egyetlen bet}u sins,amelyet �otn�el t�obben��rtak. Mennyi lehet az oszt�aly legnagyobb l�etsz�ama?220. Egy p�aratlan l�etsz�am�u oszt�aly minden tanul�oja feljegyezte egy-egy lapra azt a bet}ut, amelyik asz�ulet�esi h�onapj�anak utols�o bet}uje. Az ��gy kapott bet}ukr}ol a k�ovetkez}oket tudjuk: egyik bet}ut sem ��rt�akle 20-n�al t�obben; pontosan egy bet}u volt, amit 12-en ��rtak. Mennyi lehet az oszt�aly legnagyobb l�etsz�ama?221. Legal�abb mekkora l�etsz�am�u az az oszt�aly, ahol biztosan van k�et olyan di�ak, akinek ugyanannyifoga van?222. Egy dobozban 13 piros, 9 feh�er �es 5 z�old goly�o van. Legkevesebb h�any goly�ot kell kivenni, hogybiztosan legyen k�oz�ott�uk feh�er �es z�old?223. Egy dobozban 10 goly�o van, h�aromf�ele sz��n}uek, �es minden sz��nb}ol van legal�abb 2. Legfeljebb h�anyazonos sz��n}u goly�o lehet a dobozban? 7



224. Egy dobozban 20 goly�o van, k�ul�onf�ele sz��n}uek, �es minden sz��nb}ol van legal�abb 2. Legfeljebb h�anyk�ul�onb�oz}o sz��n}u goly�o lehet a dobozban?225. Egy dobozban 20 goly�o van, k�ul�onf�ele sz��n}uek, �es nins k�et sz��n, amelyb}ol ugyanannyi goly�olenne. Legfeljebb h�any k�ul�onb�oz}o sz��n}u goly�o lehet a dobozban?226. Az egyik 5. oszt�alyban dolgozat��r�asn�al biztosak lehet�unk abban, hogy lesz legal�abb 5 di�ak, akikugyanazt az oszt�alyzatot kapj�ak. Legal�abb h�any f}os ez az oszt�aly?227. Legkevesebb h�any ember kell ahhoz, hogy biztosan legyen k�oz�ott�uk kett}o olyan, akiknek a sz�ulet�esih�onapjuk ugyanarra a bet}ure v�egz}odik?228. R�eka sz�amk�arty�ak seg��ts�eg�evel naponta ki szeretn�e rakni, hogy aznap hanyadika van. Legkevesebbh�any k�arty�at kell k�esz��tenie, ha minden sz�amjegyr}ol k�esz��t k�arty�at?229. Egy zs�akban 11 piros, 8 feh�er �es 6 fekete goly�o van. H�any goly�ot kell kivenni besukott szemmel,hogy biztosan legyen k�ozte piros vagy fekete?230. Egy zs�akban 5 piros, 7 feh�er �es 6 fekete goly�o van. H�any goly�ot kell kivenni besukott szemmel,hogy biztosan legyen k�ozte k�et k�ul�onb�oz}o sz��n?231. H�any pozit��v oszt�oja van a 12-nek?232. K�et sz�am k�ul�onbs�ege 3, szorzata 108. Melyik a k�et sz�am k�oz�ul a kisebbik?233. Melyik az a sz�am, amelynek a harmada 3-mal kevesebb, mint a fele?234. �Osszeadtunk n�eh�any, de kett}on�el t�obb, egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�amot, �osszeg�ul 11-et kaptunk.H�any sz�amot adtunk �ossze?235. A kis�amnak h�etf}on adtam 10 Ft-ot, majd minden nap megdupl�aztam a p�enz�et, ��gy p�eld�aulkedden 20 Ft-ja, szerd�an 40 Ft-ja volt. Mennyi p�enze volt a �amnak a k�ovetkez}o h�etf}on a dupl�az�as ut�an?236. Egy pap��rlapot kett�ehajtok, majd ezt a meghajtott lapot ism�et �osszehajtom, �es ezt m�eg harmad-szor is megism�etlem. A hajtogat�as befejezt�evel a pap��rr�eteg h�anyszor vastagabb, mint egy pap��rlap?237. Valaki megtud egy h��rt. Egy �ora eltelt�evel k�et ismer}os�evel k�ozli. Ezek egy �ora eltelte ut�an tov�abbik�et-k�et ismer}os�ukkel k�ozlik ezt a h��rt. �Es ��gy tov�abb. Mindig olyan emberekkel k�ozlik a h��rt, akik m�egnem hallott�ak. 8 �ora eltelte ut�an h�anyan fogj�ak tudni a h��rt?238. Egy oszt�alyba 24 gyerek j�ar. K�oz�ul�uk 10 tanul�o j�ar matematika, 9 pedig rajz szakk�orre. 11 tanul�oegyikre sem j�ar. H�anyan j�arnak mindk�et szakk�orre?239. Adj meg olyan h�aromjegy}u sz�amot, amelyben a sz�amjegyek �osszege p�aratlan, �es a n�ala eggyelnagyobb sz�amban is p�aratlan a sz�amjegyek �osszege.240. Melyik az a h�aromjegy}u sz�am, amelyet sz�amjegyei �osszeg�evel ak�ar n�ovel�unk, ak�ar s�okkent�unk,supa egyenl}o jeggyel ��rt sz�amot kapunk?241. Egy term�eszetes sz�amot nevezz�unk sz�epnek, ha egyenl}o val�odi oszt�oinak (teh�at 1-t}ol �es �onmag�at�olk�ul�onb�oz}o oszt�oinak) szorzat�aval. Melyik az �ot�odik sz�ep sz�am?242. Egy rakt�arban k�et azonos m�eret}u hord�oban olaj van. Az egyik tele van, a m�asik pontosan f�elig.T�omeg�uk 86 kg, ill. 53 kg. Mennyi egy �ures hord�o t�omege?243. Egy ��unak 12 eruz�aja van: ugyanannyi z�old, mint s�arga, piros pedig k�etszer annyi mint k�ek.M�as sz��n}u eruz�aja nins. H�any piros eruz�aja van a ��unak?244. Piros, feh�er �es z�old goly�oink vannak. H�aromszor annyi a piros, mint amennyi a feh�er, �es ugyan-annyi z�old van, mint piros. �Osszesen 56 goly�onk van. Mennyi a z�old goly�ok sz�ama?245. Piros, feh�er �es z�old goly�oink vannak. K�etszer annyi a piros, mint amennyi a feh�er, �es ugyanannyiz�old van, mint piros. �Osszesen 475 goly�onk van. Mennyi a z�old goly�ok sz�ama?246. Egy nagypapa 3250 Ft-ot osztott sz�et h�arom unok�aja k�oz�ott. A legnagyobb unoka 200 Ft-talt�obbet kapott a k�oz�eps}on�el, a k�oz�eps}o pedig 100 Ft-tal t�obbet a legkisebbn�el. H�any Ft-ot kapott alegnagyobb unoka?247. A 9 �eves Bandit�ol ezt k�erdezi a 10 �eves Pisti: ,,H�any �eves �edesap�ad?" Bandi ��gy v�alaszol: ,,Ha 4�evvel �atalabb lenne, n�egyszer annyi id}os lenne, mint �en." H�any �eves Bandi �edesapja?248. A szeg�enyasszony 36 �eves volt, amikor hatodik gyermeke sz�uletett. Gyermekei k�oz�ott 3 �ev kor-k�ul�onbs�eg van. H�any �eves volt a legid}osebb gyerek, amikor az �ot�odik kistestv�er sz�uletett?249.A fagylaltosn�al sorban �allunk. Kett}ovel t�obb ember �all el}ottem, mint m�og�ottem. A sorban �osszesenh�aromszor annyi ember �all, mint ah�anyan m�og�ottem �allnak. H�anyan �allnak el}ottem?8



250. 33 Ft-ot 2 Ft-osokkal �es 5 Ft-osokkal szeretn�enk ki�zetni. Legkevesebb h�any 2 Ft-os sz�uks�egesehhez?251. Mennyi az osztand�o, ha az oszt�o egyjegy}u term�eszetes sz�am, a marad�ek 8, �es a h�anyados 20?252. Mennyit kapunk eredm�eny�ul, ha az els}o 80 pozit��v p�aratlan sz�am �osszeg�et kivonjuk az els}o 80pozit��v p�aros sz�am �osszeg�eb}ol?253. Melyik az a sz�am, amelynek 75%-a 30?254. Matr�ozok, akik j�o bar�atok voltak, egy szigeten kinset tal�altak: 48 egyforma ez�ustt�alk�at, 72egyforma ez�ust hamutart�ot �es 100 egyforma igazgy�ongy�ot. Nagy szerens�ej�uk volt, mert �epp annyianvoltak, hogy mind a h�aromf�ele aj�and�ekon igazs�agosan tudtak osztozkodni. H�anyan lehettek a matr�ozok?255. Egy keresked}o v�as�arolt egy v�az�at 700 Ft-�ert, eladta 800 Ft-�ert, visszav�as�arolta 900 Ft-�ert, majd�ujra eladta 1000 Ft-�ert. Vesztett vagy nyert az �uzleten?256. Egy koka �elhossz�us�aga 3 dm. Minden lapj�anak a k�ozep�ere lapj�aval r�aragasztunk egy-egy 1 dm�elhossz�us�ag�u kok�at. Az ��gy kapott testet pirosra festj�uk. H�any m2-t kell befesten�unk?257. Egy koka �elhossz�us�aga 3 dm. Minden lapj�anak a k�ozep�ere lapj�aval r�aragasztunk egy-egy 1 dm�elhossz�us�ag�u kok�at. Mennyi ennek a testnek a t�erfogata?258. H�any �ora van most, ha 0 �or�at�ol 24 �or�aig vett nap h�atral�ev}o r�esze a m�ar elm�ult id}onek 60%-a?259. H�any oldal�u az a szab�alyos soksz�og, amelynek �osszesen 35 �atl�oja van?260. H�any �eves az, aki 4 �eves hug�an�al annyiszor id}osebb, ah�anyszor }on�ala id}osebb a 25 �eves b�atyja?261. �Irj fel h�arom olyan pozit��v eg�esz sz�amot, amelynek pontosan h�arom oszt�oja van a pozit��v eg�eszekk�or�eben.262. Egy 100 m hossz�u vonat egy 200 m hossz�u h��don negyed per alatt haladt �at. Mekkora volt avonat sebess�ege?263. Egy k�or alak�u asztaln�al 60 sz�ek van, �es ezeken N sz�am�u szem�ely �ul. Ha egy �ujabb szem�ely �ulm�eg az asztalhoz, akkor az biztosan valaki k�ozvetlen szomsz�edja lesz. Mekkora N legkisebb �ert�eke?264. Melyik az a sz�am, melynek fele meg negyede 15-tel t�obb, mint a harmada meg a hatoda?265. Egy j�egbarlang bej�arat�at�ol �ot �uton juthatunk el az els}o terembe, innen hat �ut vezet a m�asodikba,majd innen h�arom �ut a harmadikba. H�anyf�ele �uton juthatunk el az els}o teremb}ol a harmadik terembe?266. H�any olyan pozit��v eg�esz sz�am van, amelynek n�egyzete h�aromjegy}u?267. Egy henger alak�u sajtot h�arom v�ag�assal a lehet}o legt�obb egyenl}o r�eszre osztottunk. H�any r�esztkaptunk?268. H�any olyan 0-t�ol k�ul�onb�oz}o term�eszetes sz�am van, amelyet 4-gyel osztva a h�anyados �es a marad�ekmegegyezik?269. Legkevesebb h�any �atj�arhatatlan s��kkal lehet v�eges t�erfogat�u t�err�eszbe z�arni egy r�opk�od}o legyet?270. Egy k�etjegy}u sz�am els}o jegye a m�asodik jegy h�aromszorosa. Ha a sz�amjegyeket felser�elj�uk, 36-talkisebb sz�amot kapunk. Melyik ez a k�etjegy}u sz�am?271. Egy n�egyzet alak�u pap��rlap k�et szomsz�edos oldal�anak felez}opontj�at �osszek�otj�uk, majd ennek avonalnak a ment�en kett�ev�agjuk. H�any oldala van a nagyobbik darabnak?272. Egy t�arsas�agban ugyanannyi ��u volt, mint l�any. K�es}obb 8 l�any elment s�et�alni, ��gy k�etszer annyi��u maradt a t�arsas�agban, mint l�any. H�anyan voltak eredetileg a t�arsas�agban?273. Ha 6 ty�uk 3 nap alatt 8 toj�ast tojik, akkor 3 ty�uk 9 nap alatt h�any toj�ast tojik?274. A 101 kiskutya k�oz�ul 58-nak foltos a bal f�ule, 15-nek foltos a jobb f�ule, 29-nek pedig egyik f�ulesem foltos. H�anynak foltos mind a k�et f�ule?275. H�any legfeljebb k�etjegy}u pozit��v eg�esz sz�am van?276. H�anyf�elek�epp tudsz sorbarakni 5 egyforma goly�ot, melyek k�oz�ul 2 piros �es 3 k�ek?277. Egy dobozban s�arga sz��n}u �es feh�er sz��n}u teniszlabd�ak voltak, �osszesen 10 darab. Kivett�uk k�oz�ul�uka feh�erek negyed�et �es a s�arg�ak harmad�at. H�any teniszlabda maradt a dobozban?278. �Ot egym�ast k�ovet}o eg�esz sz�amot �osszeszorzunk. H�any olyan sz�am�ot�os van, amelyre a szorzat3024? 9



279. Egy asszony k�et dobozban �osszesen 30 toj�ast vitt a piara, mindkett}oben ugyanannyit. Az els}ovev}o megvett n�eh�any toj�ast az egyik dobozb�ol, a m�asikb�ol pedig annyit, amennyi az els}oben megmaradt.H�any toj�ast v�as�arolt meg az els}o vev}o?280. Ha n�egyszer annyi p�enzem lenne, mint amennyi van, akkor vagyonom annyival lenne t�obb ezerforintn�al, mint amennyi most hi�anyzik bel}ole. H�any forintom van?281. K�et sz�am �osszege olyan h�aromjegy}u sz�am, amely 27-re v�egz}odik. Az egyik sz�am 0-ra v�egz}odik.Ha elhagyjuk ebb}ol a sz�amb�ol ezt a 0-t, akkor �eppen a m�asik sz�amot kapjuk. Melyik ez a k�et sz�am?282. Egy fa t�orzs�en felfel�e m�aszik egy siga. Nappal 4 m�etert m�aszik fel, �ejjel 3 m�etert s�uszik vissza.A 9. napon este fel�er a fa s�us�ara. Milyen magas a fa?283. Az a, b,  sz�amok k�oz�ul az egyik pozit��v, a m�asik negat��v, a harmadik �ert�eke pedig nulla. Tudjuk,hogy a = b2(b2 + 2). A h�arom sz�amb�ol melyiknek az �ert�eke nulla?284. Adj meg n�eh�any eg�esz sz�amot �ugy, hogy �osszeg�uk 6 legyen, s ha a sz�amokat �osszeszorozzuk, akkoris 6 legyen a v�egeredm�eny.285.H�arom v�andor �erkezik a fogad�oba �es egy t�al gomb�oot rendel. Mire a vend�egl}os megf}ozi a vasor�at,a v�andorok az asztaln�al a f�aradts�agt�ol elszunnyadnak. A vend�egl}os el�ej�uk �all��totta a gomb�oos t�alat �eselment. K�es}obb az egyik v�andor fel�ebredt �es megette a gomb�ook egyharmad�at, majd elaludt. Ezut�anfel�ebredt a m�asodik, elfogyasztotta a t�alon maradt gomb�ook harmad�at �es �ujra elaludt. Kis id}ovel ezut�anfel�ebredt a harmadik, megette a marad�ek harmad�at, mire a t�alon 8 gomb�o maradt. H�any gomb�o volteredetileg a t�alon?286. K�et sz�am �osszege t��zzel nagyobb, mint a k�ul�onbs�ege. Adj meg k�et ilyen sz�amot!287. A 2-t megszoroztam egy sz�ammal, majd a szorzatot is megszoroztam ezzel a sz�ammal. A szorzat128. Melyik sz�ammal szoroztam?288. Egy t�aborban 13 magyar gyerek volt, ezekb}ol 8 volt ��u. A t�aborban �osszesen 22 ��u �es 8 k�ulf�oldil�any volt. �Osszesen h�any gyerek volt a t�aborban?289. Ha egy k�etjegy}u sz�amhoz hozz�aadjuk a fel�et, akkor 128-n�al nagyobb, de 130-n�al kisebb sz�amotkapunk eredm�eny�ul. Melyik ez a sz�am?290. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz�amokb�ol egyet elhagyva, a megmarad�o kilen sz�am k�et soportbaoszthat�o �ugy, hogy mindegyik soportban ugyanannyi a sz�amok szorzata. Melyik sz�amot hagyjuk ki?291. Adj meg k�et eg�esz sz�amot, melyek �osszege is, szorzata is pr��m!292. H�arom term�eszetes sz�am szorzata 30, az �osszeg�uk pedig 4-gyel oszthat�o. Melyik ez a h�arom sz�am?293. Az apa egy �ev m�ulva k�etszer olyan id}os lesz, mint a �a. Most egy�utt 58 �evesek. H�any �eves a ��u?294. Egy sz�amhoz 8-at adva ugyanannyit kapunk, mint ha 3-mal szorozn�ank. Melyik ez a sz�am?295. Melyik k�et k�etjegy}u sz�am szorzata 1025?296. 6 ember 5 nap alatt �assa fel a kertet. H�any ember tudn�a m�asf�el nap alatt fel�asni a kertet?297. Az 1, 2, 4, 5 �es egy tetsz�es szerint v�alasztott sz�amjeggyel ��rd fel azt a legnagyobb �otjegy}u sz�amot,amelyik 12-vel oszthat�o!298. Egy dobozban goly�ok vannak, h�arom k�ul�onb�oz}o sz��nben. H�any goly�ot kell odapillant�as n�elk�ul adobozb�ol kivenn�unk, hogy a kiemelt goly�ok k�oz�ott legal�abb h�arom goly�o azonos sz��n}u legyen?299. H�any olyan h�aromsz�og van, amelynek oldalai eg�esz sz�amok �es ker�ulete 9?300. Melyik az a legkisebb pozit��v eg�esz sz�am, mely oszthat�o az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz�amokmindegyik�evel?
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