Villamkerdesek
Hany ketjegy}u szam van?
Hany haromjegy}u szam van?
3. H
any 500-nal nagyobb haromjegy}u szam van?
4. Melyik a tizedik k
etjegy}u szam?
5. Le
rtuk az osszes ketjegy}u pozitv egesz szamot nagysag szerint novekv}o sorrendben. Hanyadik
szam ebben a sorrendben a 71?
6. Melyik a sz
azadik haromjegy}u szam?
7. H
any egesz szam van 13 es 25 kozott? (13-nal nagyobb, 25-nel kisebb szam.)
8. Mennyi a legkisebb h
aromjegy}u es a legnagyobb ketjegy}u szam kulonbsege?
9. Mennyi a legkisebb h
aromjegy}u es a legnagyobb ketjegy}u szam osszege?
10. Mennyi a legnagyobb h
aromjegy}u szam ketszeresenek a fele?
11. Mennyi a legkisebb n
egyjegy}u szam fele?
12. H
anyszor adjuk hozza a legnagyobb 1-jegy}u szamhoz a legnagyobb 2-jegy}u szamot, hogy megkapjuk
a legnagyobb 3-jegy}u szamot?
13. H
any olyan haromjegy}u szam van, amelyet oda-vissza olvasva ugyanazt a szamot kapjuk?
14. H
any olyan 500-nal kisebb pozitv egesz haromjegy}u szam van, amelynek erteke visszafele olvasva
nem valtozik?
15. H
any olyan haromjegy}u paros szam van, amelyet oda-vissza olvasva ugyanazt a szamot kapjuk?
16. Melyik az a legnagyobb h
aromjegy}u szam, amely valtozatlan marad, ha fel sereljuk a tzesek es
az egyesek helyen allo szamjegyet?
17. Melyik az a legnagyobb h
aromjegy}u paros szam, amely valtozatlan marad, ha fel sereljuk a szazasok es az egyesek helyen allo szamjegyet?
18. H
any olyan otjegy}u szam van, amelyet ha ,,hatulrol" el}ore olvasunk, ugyanazt a szamot kapjuk?
(Peldaul ilyen szam a 12321.)
19. Melyik az a legkisebb h
aromjegy}u szam, amelyhez 9-et adva negyjegy}u szamot kapunk?
20. Melyik az a legkisebb sz
am, amelyet 6-tal megszorozva a szorzat nagyobb 100-nal?
21. Melyik az a legkisebb n
egyjegy}u szam, amelyben a szamjegyek osszege 10?
22. Melyik az a legnagyobb h
aromjegy}u szam, amelyben a szamjegyek osszege 10?
23. 
Ird fel a legkisebb termeszetes szamot, amelyben a szamjegyek osszege 20.
24. 
Ird fel a legkisebb termeszetes szamot, amelyben a szamjegyek osszege 30.
25. Melyik az a legkisebb k
etjegy}u szam, amelyben a szamjegyek szorzata 8?
26. Melyik az a legkisebb n
egyjegy}u szam, amelyben a szamjegyek szorzata 20?
27. Melyik az a legnagyobb n
egyjegy}u szam, amelyben a szamjegyek szorzata 20?
28. Melyik nagyobb: a legkisebb k
etjegy}u paros szam, vagy a legkisebb ketjegy}u paratlan szam?
29. Melyik a nagyobb: a k
etjegy}u paros szamok osszege vagy a ketjegy}u paratlan szamok osszege?
30. Melyik a nagyobb: a k
etjegy}u paros szamok szorzata vagy a ketjegy}u paratlan szamok szorzata?
31. Egy parasztnak 11 b
aranya van. Kozuluk 9 kivetelevel mind elpusztul. Hany marad?
32. Egy f
an 15 vereb volt, abbol egyet lel}ottek. Hany vereb maradt a fan?
33. 5 sz
enrakas meg 7 szenrakas osszehordva hany szenrakas?
34. Ha 6 
eg}o gyertyabol 4-et eloltunk, hany gyertya marad meg?
 unk hozza meg 6 dl-t. Mennyi tej lesz most az edenyben?
35. Egy 1 literes ed
enyben 6 dl tej van. Onts
36. Te vezeted a rep
ul}ogepet. Budapesten felszall 11 utas. Be sben leszall 5 es felszall 9 utas. Parizsban
1 kivetelevel mind leszall. Hany eves a pilota?
37. Kukutyin 
es Piripo s 12 km-re vannak egymastol. Kukutyinbol egy gyalogos, Piripo srol egy kerekparos indul el egyszerre egymas fele. A kerekparos haromszor olyan gyors, mint a gyalogos. Amikor
talalkoznak, melyik van kozelebb Piripo shoz?
1.

2.
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38. Egy s
otet szobaban egy petroleumlampa es egy vaskalyha van. A szobaban egy fer all gyufaval a
kezeben. Mit fog el}oszor meggyujtani?
39. A o
kban 10 fekete es 10 barna azonos meret}u zokni van. Hany darabot vegyunk ki be sukott
szemmel, hogy a kivett zoknik kozott biztosan legyen 1 par azonos szn}u zokni?
40. A o
kban 10 fekete es 10 barna azonos meret}u zokni van. Hany darabot vegyunk ki be sukott
szemmel, hogy a kivett zoknik kozott biztosan legyen koztuk 2 kulonboz}o szn}u zokni?
41. Egy gokart 8 m
etert tesz meg fel masodper alatt. Hany metert tesz meg 8 masodper alatt?
42. Egy turista 10 per alatt 1 km utat tett meg. H
any metert tett meg negyed ora alatt?
43. Egy h
arom es fel meter hosszu deszka hany kilogramm, ha ugyanilyen fajta, egy meter hosszu
deszka het kilogramm?
44. 2,5 m
eter zsakvaszon 150 tallerba kerul. Hany tallerert vehetunk 4 metert?
45. 18 burkol
olap szukseges egy 3 negyzetmeteres felulet befedesehez. Hany burkololapra van szukseg
fel negyzetmeterre?
46. Ha egy t
egla 2 kg meg egy fel tegla, akkor hany kg ket tegla?

47. Az Operen
ian tul 1 ev 3 honapbol, egy honap 9 napbol all. Hany napig tart a 7 eves szolgalat?
48. Szundi 
eletenek harmadat ataludta, es alvasidejenek otodreszeben almodott. Hany eves Szundi,
ha eddig 6 evet almodott at?
49. Ufoka 
elete negyedet egy u}rhajon toltotte, ahol ket tarsaval felvaltva { ugyanannyi ideig { vezette,
iranytotta ezt a hajot. Hany evet vezetett eleteb}ol ezen az u}rhajon Ufoka, ha eddig 156 evet elt?
50. Egy rabl
o a zsakmany negyotodet felosztotta tarsai kozott. A fennmarado resz haromnegyed reszet
megtartotta maganak. Hany szazaleka maradt meg a zsakmanynak?
51. Valaki azt mondta: ha 100 
eves koromig elnek, akkor meg haromszor annyi ideig kellene elnem,
mint amennyi ideig eltem. Hany eves az illet}o?
52. 2 r
agogumi 3 tallerba kerul. Hany darab ragogumit vehetunk 27 tallerert?
53. Egy fest
ekkeverek elkesztesehez 3 resz piros es 2 resz kek festek szukseges. Hany liter kek festek
kell 15 liter keverekhez?
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 gyogyszer van. Az egyik dobozban negyszer tobb, mint a masikban. Hany darab van a masikban?
56. Ed
enek 32 uveggolyoja van, Editnek 20. Hany golyot adjon Ede Editnek, hogy azonos szamu
golyojuk legyen?
57. Elk
oltottem a penzem felet, maradt 100 Ft-om. Mennyi penzem volt eredetileg?
58. Elk
oltottem a penzem harmadat, maradt 100 Ft-om. Mennyi penzem volt eredetileg?
59. Elk
oltottem a penzem negyedet, maradt 300 Ft-om. Mennyi penzem volt eredetileg?
60. Elk
oltottem a penzem otod reszet, maradt 300 Ft-om. Mennyi penzem volt eredetileg?
61. Melyik sz
am felenek a negyede az 5?
62. Van egy za sk
o sutemenyed. A felet a baratodnak adod. Aztan a maradek sutemenyed felet elveszted. Most mar sak hat sutemenyed van. Mennyi volt az elejen?
63. Ha h
aromszor annyi penzem lenne, mint amennyi van, es meg te is adnal 1 Ft-ot, akkor eppen 100
Ft-om lenne. Mennyi penzem van?
64. Az 
egiger}o paszuly minden per ben ketszeresere n}o, es pontosan 1 ora alatt eri el teljes magassagat.
Hany per alatt eri el magassaganak negyed reszet?
65. Egy tavir
ozsa minden nap ketszeres terulet}u vzfeluletet bort be. A 32. napon ellepi a tavat.
Hanyadik napon novi be a to felet?
66. Egy tavir
ozsa minden nap ketszeres terulet}u vzfeluletet bort be, gy 112 nap alatt novi be az
egesz tavat. Hany nap alatt novi be a tavat 8 ilyen tavirozsa?
67. Gondoltam egy sz
amra, elvettem bel}ole 8-at, az eredmenyt 10 egyenl}o reszre osztottam, gy 10 lett
az eredmeny. Mi lehetett a gondolt szam?
68. Tomi a h
azi feladatban a szamolas utolso lepeset elrontotta, a vegen 4-et hozzaadott, ahelyett
hogy elvette volna. Igy 32-t kapott. Mi lenne a helyes eredmeny?
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69. Tomi a h
azi feladatban a szamolas utolso lepeset elrontotta, a vegen 2-vel szorzott, ahelyett hogy
osztott volna. Igy 80-at kapott. Mi lenne a helyes eredmeny?
70. Egy anya 3 gyereke k
ozott ugy oszt el bizonyos szamu almat, hogy Peti kapja az almak felet es
meg ket almat, Tomi a megmaradt almak felet es meg ket almat, Andris kapja az ezutan megmaradt
almak felet es meg ket almat. Egy alma meg megmaradt. Hany alma volt eredetileg?
71. P
aros vagy paratlan szam az eredmeny, ha egy paros szamhoz 13-at adunk?
72. P
aros vagy paratlan szam az eredmeny, ha 25-b}ol elvettunk egy paratlan szamot?
73. P
aros vagy paratlan szam az eredmeny, ha egy paros szam 4-szereset vesszuk?
74. P
aros vagy paratlan szam az eredmeny, ha egy paros szam 3-szorosat vesszuk?
75. P
aros vagy paratlan szam az eredmeny, ha egy paratlan szam 4-szereset vesszuk?
76. P
aros vagy paratlan szam az eredmeny, ha egy paratlan szam 3-szorosat vesszuk?

77. Osszeadtunk
harom szamot, s az osszeguk paros szam lett. Legalabb hany paros szam van a harom
szam kozott?
78. Ha 
osszeadjuk az osszes 2-jegy}u szamot, a vegeredmeny paros lesz vagy paratlan?
79. Ha 
osszeadjuk az osszes 3-jegy}u szamot, a vegeredmeny paros lesz vagy paratlan?
80. Ha 
osszeadjuk az osszes 3-jegy}u paratlan szamot, a vegeredmeny paros lesz vagy paratlan?
81. A legkisebb pr
mszam paros vagy paratlan?
82. Az els}
o szaz prmszam osszege paros vagy paratlan?
83. N
ehany prmszam osszege 17. (Az osszeadandok kozott lehetnek azonos szamok.) Legkevesebb
hany prmet adtunk ossze?
84. Melyik az a pr
mszam, amely 19-nel nagyobb, 29-nel kisebb?
85. H
any prmszam van az 1, 2, . . . , 20 szamok kozott?
86. H
any olyan szam van 1 es 100 kozott, amely oszthato 4-gyel es 6-tal is?
87. H
any olyan szam van 1 es 100 kozott, amely oszthato 5-tel es 9- el is?
88. Ha egy h
aromjegy}u szambol elveszunk 7-et, akkor 7-tel oszthato, ha 8-at, akkor 8- al oszthato, ha
pedig 9- et, akkor 9- el oszthato szamot kapunk. Melyik ez a szam?
89. Melyik sz
amjegyet toroljuk a 621-b}ol, hogy a megmarado ketjegy}u szam oszthato legyen 3-mal?
90. Az 123x4 n
egyjegy}u szamban milyen szamjegy allhat x helyen, ha a szam oszthato 24-gyel?
91. Milyen sz
amjegyre vegz}odik az 1, 2, 3, . . . , 9, 10 szamok szorzata?
92. Milyen sz
amjegyre vegz}odik az 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 szamok szorzata?

93. Ot egym
ast kovet}o egesz szamot osszeszorzunk. A szorzat milyen szamjegyre vegz}odik?

94. Ot egym
ast kovet}o paratlan szamot osszeszorzunk. A szorzat milyen szamjegyre vegz}odik?
95. Melyik az a legkisebb h
aromjegy}u szam, amelynek 7-tel valo osztasi maradeka 4?
96. Melyik az a legkisebb h
aromjegy}u szam, amelynek 9- el valo osztasi maradeka 4?
97. Legkevesebb h
any tojas van a kosarban, ha a tojasokat harmasaval kirakva megmarad 2 tojas, ha
a tojasokat negyesevel rakjuk ki, akkor 3 tojas marad meg, es ha otosevel rakjuk sorokba, akkor 4 tojas
marad ki?
98. Melyik az a legkisebb pozit
v egesz szam, amely oszthato 4-gyel, 5-tel, 6-tal es 8- al?
99. H
any olyan szam van 1 es 100 kozott, amely oszthato 3-mal, 4-gyel es 5-tel is?
100. H
any olyan szam van 1 es 100 kozott, amely oszthato 3-mal, 6-tal es 9- el is?
101. H
arom egymast kovet}o szam osszege 99. Melyik ez a harom szam?
102. H
arom egymast kovet}o paratlan szam osszege 15. Melyik ez a harom szam?
103. H
arom egymas utani paros szam osszege 18. Melyek ezek a szamok?

104. Ot egym
ast kovet}o egesz szam osszege 15. Melyek ezek a szamok?
105. Ossz el 66 Ft-ot 3 gyerek k
ozott ugy, hogy a masodiknak 1-gyel tobb jusson, mint az els}onek, a
harmadiknak pedig 1-gyel tobb, mint a masodiknak!
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106. Az els}
o kosarban ketszer annyi alma van, mint a masodikban. Ha az els}ob}ol kivennenk 6-ot,
es attennenk a masodikba, akkor mindkett}oben ugyanannyi lenne. Mennyi alma van a ket kosarban
kulon-kulon?
107. Egy apa a a
nak minden nap ad zsebpenzt, mindig 10 Ft-tal tobbet, mint az el}oz}o napon. A 12.
napon 200 Ft-ot adott neki. Hany Ft-ot adott a kis anak a 7. napon?
108. Egy u
dul}oben az ev soran 300-an udultek, nyaron 60-nal tobben, mint az ev tobbi reszeben.
Hanyan udultek nyaron az udul}oben?
109. Egy szolga 
evi bere 100 taller es egy oltozet ruha volt. Het honap leteltevel azonban elhagyta a
helyet, megkapta a ruhat es meg 20 tallert. Hany tallert ert a ruha?
110. Ha a juh
asz a nyajat 15 barannyal gyaraptana, akkor eppen ketszer annyi baranya lenne, mintha
otot eladna bel}ole. Hany baranya van most a juhasznak?
111. Ha tegnap szerda volt, milyen nap lesz holnaput
an?
112. Holnap el}
ott 2 nappal szerda volt. Milyen nap lesz tegnap utan 3 nappal?
113. Most 10 
ora 50 per van. Mennyi lesz az id}o 100 per mulva?
114. Ha az 
oram 18 per et kesne, akkor 9 ora 56 per et mutatna. De az oram 18 per et siet.
Hany orat mutat az oram?
115. Egy u
veg es a benne lev}o 20 egyforma tabletta teljes tomege 180 gramm volt. Amikor az uvegben
15 tabletta van, akkor a teljes tomeg 165 gramm. Hany gramm az uveg?
116. Egy liter naran sl
e 10% naran s s}urtmenyt tartalmaz. Hany milliliter naran s s}urtmenyt kell
hozzaadnunk a naran slehez, hogy 50%-os levet kapjunk?
117. Hogyan v
altozik a tort erteke, ha szamlalo jat ketszeresere noveljuk, nevez}o jet harmadara sokkentjuk?
118. K
et szam osszege 50, kulonbsege 20. Melyek ezek a szamok?
119. Egy udvaron sirk
ek es nyulak vannak, osszesen 11 fejuk es 36 labuk van. Hany sirke van az
udvaron?
120. Egy apa 1600 koron
at hagyott harom ara. A vegrendeletben meghagyta, hogy a legid}osebb u
jussa 200 koronaval tobb legyen a kozeps}oenel, a kozeps}oe pedig 100 koronaval tobb, mint a legkisebbe.
Szamtsuk ki mindegyikuk reszet.
121. Mennyi a
10, 9, 8, . . . , 9, 10 szamok osszege?
122. Mennyi a
10, 9, 8, . . . , 9, 10 szamok szorzata?
123. Mennyi az 
ot legkisebb termeszetes szam szorzata?
124. Mennyi 36 h
etszeresenek a hatoda?
125. Mennyi az 1, 2, 3, . . . , 10 sz
amok osszege?
126. Sz
amold ki az 1 + 3 + 5 +    + 95 + 97 + 99 osszeg erteket!
127. Mennyi 16  125  250?
128. Mennyi az 
erteke a kovetkez}o kifejezesnek: 11 szazas + 11 tzes?
129. Mennyi az 
erteke a kovetkez}o kifejezesnek: 11 szazas + 11 egyes?
130. Mennyi az 
erteke a kovetkez}o kifejezesnek: 11 szazas + 11 tzes + 11 egyes?
131. H
any olyan haromjegy}u szam van, amelyben a szamjegyek osszege 2?
132. Egy hegy s
u sara nyol ut vezet. Hanyfele utvonalat valaszthat a turista, ha felmaszik a hegyre,
majd lejon rola?
133. Ha le
rjuk a szamokat 1-t}ol 100-ig, hany szamjegyet runk le?
134. H
anyfelekepp lehet megadni harom egymast kovet}o pozitv szamot, hogy azok szorzata ketjegy}u
szam legyen?
135. H
any olyan nullanal nagyobb ketjegy}u egesz szam van, amelynek minden szamjegye 3-nal nem
kisebb es 5-nel nem nagyobb?
136. H
any egyenes huzhato egy ko ka nyol su san at ugy, hogy minden egyenes ket su sot tartalmazzon?
137. Ha a sz
amhoz hozzaadjuk szamjegyeinek osszeget, az eredmeny 1000 lesz. Melyik ez a szam?
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138. A sz
ambol elvesszuk a szam szamjegyeinek osszeget, s ekkor 639-et kapunk eredmenyul. Melyik
ez a szam?
139. Melyik az a k
etjegy}u szam, amely egyenl}o a szam jegyei osszegenek negyzetevel?
140. Egy k
etjegy}u szam jegyeinek osszege 10 es oszthato 13-mal. Melyik ez a szam?
141. Melyik az a legkisebb 36-tal oszthat
o pozitv egesz szam, melyben sak paros szamjegyek vannak?
142. Egy 10 m hossz
u giliszta per enkent atlagosan fel metert tesz meg. Hany masodper telik el
addig, amg egy harom meter hosszu jaraton athalad?
143. H
any olyan egesz szam van, amely 26-nal nagyobb es 51-nel kisebb?
144. H
any olyan 1000-nel kisebb pozitv egesz szam van, amelyben a szamjegyek osszege 3?
145. H
any masodper ig tart egy negyedora?
146. Am
g Misi ket jegkremet eszik meg, addig Robert harmat fogyaszt el. Egyszer ketten egyutt 10
jegkremet ettek meg. Ekkor hanyat evett Misi?
147. Amikor az oszt
aly moziba ment, a gyerekek harmasaval, kezenfogva vonultak. Alexandra, Boglarka es Janka megszamoltak, hogy }ok elolr}ol a hetedik, hatulrol az otodik sorban haladtak. Hany f}os az
osztaly?

148. B
ela 3 evvel id}osebb, mint az o se. Eletkoruk
osszege 21 ev. Hany eves most Bela?

149. Akos egy magas toronyh
az liftjebe lepett be, 3 emeletet ment fel, otot le, hetet fel, vegul kilen et
le. Ekkor a 23. emeleten talalta magat. Melyik emeleten lepett be a liftbe?
150. P
eter egy szaz forintost 5 es 10 forintosokra valtott. Ketszer annyi tzest kapott, mint otost. Hany
5 forintost kapott?
151. A kis i a
m 25 napos, a kiskutyam 20 napos. Mennyi lesz a kozottuk a korkulonbseg 7 nap mulva?
152. Egy sal
adban ket gyermek van. Az eletkorok osszege most 20 ev. Mennyi lesz eletkoruk osszege
3 ev mulva?
153. Egy sal
adban negy gyermek van. Az eletkorok osszege most 20 ev. Mennyi lesz eletkoruk osszege
3 ev mulva?
154. 8 
eves koromban apam 31 eves volt, most pedig ketszerannyi, mint en. Hany eves vagyok?
155. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz
amok kozul egyet elhagyunk. A megmaradt szamok atlaga 5. Mi
volt az elhagyott szam?
156. Pist
anak sak kettes, harmas, negyes es otos jegyei vannak. Mindegyikb}ol legalabb egy, legfeljebb

kett}o. Jegyeinek atlaga 3,4. Osszesen
5 db jegye van. Melyikb}ol van ket jegye?
157. Egy futball sapat 11 j
atekosanak atlagos eletkora 22 ev. Szabalytalansag miatt az egyik jatekost
kialltottak. Igy a jatekosok atlageletkora pontosan 21 ev lett. Hany eves a kialltott jatekos?
158. Ha 1 ma ska 1 
ora alatt 1 egeret fog, akkor 2 ma ska 2 ora alatt hany egeret fog?
159. Ha 2 ma ska 2 
ora alatt 2 egeret fog, akkor 4 ma ska 4 ora alatt hany egeret fog?
160. Ha 3 ty
uk 3 nap alatt 3 tojast tojik, akkor 6 tyuk 6 nap alatt hany tojast tojik?
161. H
any olyan szam van, amely megegyezik a re iprokaval?
162. H
any olyan szam van, amely megegyezik az ellentettjevel?
163. H
any olyan szam van, amely megegyezik az abszolutertekevel?
164. H
any olyan ketjegy}u szam van, amelyhez hozzaadva a szam felet, az eredmeny 100-nal nagyobb
lesz?
165. H
any olyan ketjegy}u szam van, amelyhez hozzaadva a szam felet, az eredmeny haromjegy}u szam
lesz?
166. H
any olyan ketjegy}u szam van, amelynek els}o szamjegye nagyobb a masodiknal?
167. H
any olyan ketjegy}u szam van, amelyben a szamjegyek osszege is ketjegy}u szam?
168. H
any olyan ketjegy}u szam van, amelyben nem szerepel 8-as szamjegy?
169. H
any olyan 3-jegy}u szam van, amelyben pontosan ket darab 2-es szamjegy van?

170. Osszeadjuk egy 3-jegy}
u szam szamjegyeit, majd a kapott szam szamjegyeit is. Mekkora az gy
kaphato legnagyobb szam?
171. H
any atloja van a szabalyos otszognek?

5

Hany atloja van a szabalyos hatszognek?
173. Sz
amold ki a 12, 18 es 30 m oldalu haromszog teruletet!
174. Egy h
aromszog oldalhosszai egymast kovet}o egesz szamok. A haromszog kerulete 42 m. Mekkorak
az oldalak?
175. Egy h
aromszog oldalainak aranya 3 : 4 : 5. A haromszog kerulete 36 m. Mekkora a leghosszabb
oldala?
176. Egy t
eglalap egyik oldala 6 m-rel hosszabb, mint a masik. A teglalap kerulete 20 m. Mekkora
a rovidebb oldal?
177. Egyenl}
o szaru haromszog ket oldala 3 m es 6 m. Mekkora a harmadik oldal?
178. Egy h
aromszog oldalhosszai egesz szamok, a kerulete 8 egyseg. Mekkora a haromszog legrovidebb
oldala?
179. Pirip
o s 41 kilometerre fekszik keletre Kukutyintol, es Nekeresd 15 kilometerre van keletre Piripo stol. Mekkora a tavolsag Kukutyin es Nekeresd kozott?
180. Pirip
o s 61 kilometerre fekszik keletre Kukutyintol, es Nekeresd 22 kilometerre van nyugatra
Piripo stol. Mekkora a tavolsag Kukutyin es Nekeresd kozott?
181. Mennyi a sz
ogek osszege egy trapezban?
182. Mennyi a sz
ogek osszege egy konvex otszogben?
183. H
arom egyenes legfeljebb hany reszre osztja a skot?
184. Legfeljebb h
any pontban metszhet egy egyenes egy negyszoget?
185. Legfeljebb h
any kozos pontja lehet egy haromszognek es egy negyszognek?
186. Lerajzoltunk egy k
ort, egy teglalapot es egy haromszoget. Legfeljebb hany metszespont keletkezhetett?
187. Egy nap sor
an az ora kis- es nagymutatoja hanyszor zar be derekszoget?

188. Osszeadtuk egy soksz
og bels}o szogeit, az egyik szog kivetelevel. Az eredmeny 1000Æ. Mekkora a
kimaradt szog?
Æ
189. Egy 4 -os sz
oget 5-szoros nagytasu nagyton at nezunk. Hany fokos a szog a nagyton at nezve?
190. Mekkora sz
oget zar be a ko ka egyik su sabol kiindulo ket lapatloja?
191. Egy ko ka 
eleinek, su sainak es lapjainak szamat osszeadtuk. Mennyi ez az osszeg?
192. Egy ko ka mindegyik lapj
ara skot fektetunk. Ezek a skok hany reszre bontjak a teret?
193. 10-n
el tobb egyforma ko kabol eptettunk egy nagyobb ko kat. Legkevesebb hany ko ka szukseges
ehhez?
194. Egy ko ka 
eleinek mindegyiket pirosra vagy kekre szneztuk ugy, hogy a ko ka mindegyik lapjan
legyen legalabb egy piros el. Legkevesebb hany elt festenel pirosra, hogy ez teljesuljon?
195. Egy ko k
at valamelyik lapjaval parhuzamosan felvagunk tobb reszre ugy, hogy az uj testek osszes
felszne az eredeti ko ka felsznenek 3-szorosa. Hany vagas kell ehhez?
196. H
any egybevago ko kat ragasszunk ossze oszloppa, ha az eredeti ko ka felsznenel haromszor
nagyobb felszn}u testet szeretnenk kapni?
197. Egy adott ko k
at mindegyik lapjara tukrozunk. Az gy kapott test terfogata hanyszorosa a ko ka
terfogatanak?
198. Egy adott ko k
at mindegyik lapjara tukrozunk. Az gy kapott test felszne hanyszorosa a ko ka
felsznenek?
199. Egy 3 m 
el}u ko ka mindegyik lapjat 9 egybevago kis negyzetre osztottuk. Mindegyik lapon
kivalasztjuk a kozeps}o kis negyzetlapot es erre mer}olegesen a szemkozti lapig egy negyzetes oszlopot
kifurunk a ko kabol. Mennyi lesz az gy kapott ,,lyukas" test terfogata?
200. Egy 3 m 
el}u ko ka mindegyik lapjat 9 egybevago kis negyzetre osztottuk. Mindegyik lapon
kivalasztjuk a kozeps}o kis negyzetlapot es erre mer}olegesen a szemkozti lapig egy negyzetes oszlopot
kifurunk a ko kabol. Mennyi lesz az gy kapott ,,lyukas" test felszne?
201. Egy ko ka 
ele 3 m. A ko kat piros festekkel befestjuk, majd 1 m oldalel}u kis ko kakra vagjuk.
Hany olyan ko ka lesz, amelynek 1 lapja piros?
172.
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202. Egy ko ka 
ele 3 m. A ko kat piros festekkel befestjuk, majd 1 m oldalel}u kis ko kakra vagjuk.
Hany olyan ko ka lesz, amelynek nin s piros lapja?
203. Egy n
egyzetes oszlop alaplapja 4 m oldalel}u negyzet, magassaga 3 m. Az oszlopot piros festekkel
befestjuk, majd 1 m oldalel}u kis ko kakra vagjuk. Hany olyan ko ka lesz, amelynek 3 lapja piros?
204. Egy ko ka 
eleinek felez}opontjait megjeloltuk, a szomszedosokat osszekotottuk es az osszekot}o
szakaszok menten a ko ka mindegyik sarkat levagjuk. Az gy kapott testet haromszoglapok es negyzetek
hataroljak. Hany su sa van ennek a testnek?
205. Egy ko ka 
eleinek felez}opontjait megjeloltuk, a szomszedosokat osszekotottuk es az osszekot}o
szakaszok menten a ko ka mindegyik sarkat levagjuk. Az gy kapott testet haromszoglapok es negyzetek
hataroljak. Hany ele van ennek a testnek?
206. Egy ko ka 
eleinek felez}opontjait megjeloltuk, a szomszedosokat osszekotottuk es az osszekot}o
szakaszok menten a ko ka mindegyik sarkat levagjuk. Az gy kapott testet haromszoglapok es negyzetek
hataroljak. Hany haromszoglap hatarolja a testet?
207. Egy ko ka 
eleinek felez}opontjait megjeloltuk, a szomszedosokat osszekotottuk es az osszekot}o
szakaszok menten a ko ka mindegyik sarkat levagjuk. Az gy kapott testet haromszoglapok es negyzetek
hataroljak. Hany negyzetlap hatarolja a testet?
208. Egy 6 m 
el}u ko ka minden su sat levagjuk egy-egy olyan skkal, amely a su sbol kiindulo
eleket a su stol 2 m tavolsagra metszi. Hany lapja van az gy kapott testnek?
209. Egy 6 m 
el}u ko ka minden su sat levagjuk egy-egy olyan skkal, amely a su sbol kiindulo
eleket a su stol 2 m tavolsagra metszi. Hany ele van az gy kapott testnek?
210. Egy 6 m 
el}u ko ka minden su sat levagjuk egy-egy olyan skkal, amely a su sbol kiindulo
eleket a su stol 2 m tavolsagra metszi. Hany su sa van az gy kapott testnek?
211. Egy zs
akban 11 piros es 6 fekete golyo van. Hany golyot kell kivenni be sukott szemmel, hogy
biztosan legyen kozte fekete?
212. Egy zs
akban 7 piros es 9 fekete golyo van. Hany golyot kell kivenni be sukott szemmel, hogy
biztosan legyen kozte piros es fekete?
213. Egy zs
akban 7 piros es 5 fekete golyo van. Hany golyot kell kivenni be sukott szemmel, hogy
biztosan legyen kozte ket piros szn}u golyo?
214. Egy zs
akban 10 piros es 6 fekete golyo van. Hany golyot kell kivenni be sukott szemmel, hogy
biztosan kozte legyen valamelyik sznb}ol mind?
215. Legal
abb hany f}os az az osztaly, ahol biztosan van harom olyan diak, akik ugyanabban a honapban
unneplik szuletesnapjukat?
216. Egy zs
akban 10 par fekete es 10 par feher szn}u azonos meret}u keszty}u van (osszesen 40 db
keszty}u). Be sukott szemmel hany darabot kell kivenni, hogy biztosan legyen kozte egy par (azonos
szn}u) keszty}u?
217. Egy l
adaban negyfajta alma van, minden fajtabol egyenl}o mennyiseg}u, osszesen 100 darab. Hany
almat kell bekotott szemmel kivenni, hogy valamelyik fajtabol legalabb 10 alma biztosan legyen?
218. Van 70 goly
onk, kozuluk 20 piros, 20 zold, 20 sarga, es a maradek 10 kozul nehany fekete, a tobbi
feher. Legkevesebb hany darabot kell kivenni, hogy biztosan legyen kozte 10 azonos szn}u golyo?

219. Egy oszt
aly minden tanulo ja lerja a het azon napjanak kezd}obet}ujet, amelyiken szuletett. Osszeszamolva a lert bet}uket kiderul, hogy pontosan egy bet}u van, amelyet oten rtak, egyetlen bet}u sin s,
amelyet otnel tobbenrtak. Mennyi lehet az osztaly legnagyobb letszama?
220. Egy p
aratlan letszamu osztaly minden tanuloja feljegyezte egy-egy lapra azt a bet}ut, amelyik a
szuletesi honapjanak utolso bet}uje. Az gy kapott bet}ukr}ol a kovetkez}oket tudjuk: egyik bet}ut sem rtak
le 20-nal tobben; pontosan egy bet}u volt, amit 12-en rtak. Mennyi lehet az osztaly legnagyobb letszama?
221. Legal
abb mekkora letszamu az az osztaly, ahol biztosan van ket olyan diak, akinek ugyanannyi
foga van?
222. Egy dobozban 13 piros, 9 feh
er es 5 zold golyo van. Legkevesebb hany golyot kell kivenni, hogy
biztosan legyen kozottuk feher es zold?
223. Egy dobozban 10 goly
o van, haromfele szn}uek, es minden sznb}ol van legalabb 2. Legfeljebb hany
azonos szn}u golyo lehet a dobozban?
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224. Egy dobozban 20 goly
o van, kulonfele szn}uek, es minden sznb}ol van legalabb 2. Legfeljebb hany
kulonboz}o szn}u golyo lehet a dobozban?
225. Egy dobozban 20 goly
o van, kulonfele szn}uek, es nin s ket szn, amelyb}ol ugyanannyi golyo
lenne. Legfeljebb hany kulonboz}o szn}u golyo lehet a dobozban?
226. Az egyik 5. oszt
alyban dolgozatrasnal biztosak lehetunk abban, hogy lesz legalabb 5 diak, akik
ugyanazt az osztalyzatot kapjak. Legalabb hany f}os ez az osztaly?
227. Legkevesebb h
any ember kell ahhoz, hogy biztosan legyen kozottuk kett}o olyan, akiknek a szuletesi
honapjuk ugyanarra a bet}ure vegz}odik?
228. R
eka szamkartyak segtsegevel naponta ki szeretne rakni, hogy aznap hanyadika van. Legkevesebb
hany kartyat kell kesztenie, ha minden szamjegyr}ol keszt kartyat?
229. Egy zs
akban 11 piros, 8 feher es 6 fekete golyo van. Hany golyot kell kivenni be sukott szemmel,
hogy biztosan legyen kozte piros vagy fekete?
230. Egy zs
akban 5 piros, 7 feher es 6 fekete golyo van. Hany golyot kell kivenni be sukott szemmel,
hogy biztosan legyen kozte ket kulonboz}o szn?
231. H
any pozitv osztoja van a 12-nek?
232. K
et szam kulonbsege 3, szorzata 108. Melyik a ket szam kozul a kisebbik?
233. Melyik az a sz
am, amelynek a harmada 3-mal kevesebb, mint a fele?

234. Osszeadtunk n
ehany, de kett}onel tobb, egymast kovet}o egesz szamot, osszegul 11-et kaptunk.
Hany szamot adtunk ossze?
235. A kis amnak h
etf}on adtam 10 Ft-ot, majd minden nap megduplaztam a penzet, gy peldaul
kedden 20 Ft-ja, szerdan 40 Ft-ja volt. Mennyi penze volt a amnak a kovetkez}o hetf}on a duplazas utan?
236. Egy pap
rlapot kettehajtok, majd ezt a meghajtott lapot ismet osszehajtom, es ezt meg harmadszor is megismetlem. A hajtogatas befejeztevel a paprreteg hanyszor vastagabb, mint egy paprlap?
237. Valaki megtud egy h
rt. Egy ora elteltevel ket ismer}osevel kozli. Ezek egy ora eltelte utan tovabbi
 gy tovabb. Mindig olyan emberekkel kozlik a hrt, akik meg
ket-ket ismer}osukkel kozlik ezt a hrt. Es
nem hallottak. 8 ora eltelte utan hanyan fogjak tudni a hrt?
238. Egy oszt
alyba 24 gyerek jar. Kozuluk 10 tanulo jar matematika, 9 pedig rajz szakkorre. 11 tanulo
egyikre sem jar. Hanyan jarnak mindket szakkorre?
239. Adj meg olyan h
aromjegy}u szamot, amelyben a szamjegyek osszege paratlan, es a nala eggyel
nagyobb szamban is paratlan a szamjegyek osszege.
240. Melyik az a h
aromjegy}u szam, amelyet szamjegyei osszegevel akar novelunk, akar sokkentunk,
supa egyenl}o jeggyel rt szamot kapunk?
241. Egy term
eszetes szamot nevezzunk szepnek, ha egyenl}o valodi osztoinak (tehat 1-t}ol es onmagatol
kulonboz}o osztoinak) szorzataval. Melyik az otodik szep szam?
242. Egy rakt
arban ket azonos meret}u hordoban olaj van. Az egyik tele van, a masik pontosan felig.
Tomeguk 86 kg, ill. 53 kg. Mennyi egy ures hordo tomege?
243. Egy u
nak 12 eruzaja van: ugyanannyi zold, mint sarga, piros pedig ketszer annyi mint kek.
Mas szn}u eruzaja nin s. Hany piros eruzaja van a unak?
244. Piros, feh
er es zold golyoink vannak. Haromszor annyi a piros, mint amennyi a feher, es ugyan
annyi zold van, mint piros. Osszesen
56 golyonk van. Mennyi a zold golyok szama?
245. Piros, feh
er es zold golyoink vannak. Ketszer annyi a piros, mint amennyi a feher, es ugyanannyi

zold van, mint piros. Osszesen
475 golyonk van. Mennyi a zold golyok szama?
246. Egy nagypapa 3250 Ft-ot osztott sz
et harom unokaja kozott. A legnagyobb unoka 200 Ft-tal
tobbet kapott a kozeps}onel, a kozeps}o pedig 100 Ft-tal tobbet a legkisebbnel. Hany Ft-ot kapott a
legnagyobb unoka?
247. A 9 
eves Banditol ezt kerdezi a 10 eves Pisti: ,,Hany eves edesapad?" Bandi gy valaszol: ,,Ha 4
evvel atalabb lenne, negyszer annyi id}os lenne, mint en." Hany eves Bandi edesapja?
248. A szeg
enyasszony 36 eves volt, amikor hatodik gyermeke szuletett. Gyermekei kozott 3 ev korkulonbseg van. Hany eves volt a legid}osebb gyerek, amikor az otodik kistestver szuletett?
249. A fagylaltosn
al sorban allunk. Kett}ovel tobb ember all el}ottem, mint mogottem. A sorban osszesen
haromszor annyi ember all, mint ahanyan mogottem allnak. Hanyan allnak el}ottem?
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250.

ehhez?

33 Ft-ot 2 Ft-osokkal es 5 Ft-osokkal szeretnenk ki zetni. Legkevesebb hany 2 Ft-os szukseges

Mennyi az osztando, ha az oszto egyjegy}u termeszetes szam, a maradek 8, es a hanyados 20?
252. Mennyit kapunk eredm
enyul, ha az els}o 80 pozitv paratlan szam osszeget kivonjuk az els}o 80
pozitv paros szam osszegeb}ol?
253. Melyik az a sz
am, amelynek 75%-a 30?
254. Matr
ozok, akik jo baratok voltak, egy szigeten kin set talaltak: 48 egyforma ezusttalkat, 72
egyforma ezust hamutartot es 100 egyforma igazgyongyot. Nagy szeren sejuk volt, mert epp annyian
voltak, hogy mind a haromfele ajandekon igazsagosan tudtak osztozkodni. Hanyan lehettek a matrozok?
255. Egy keresked}
o vasarolt egy vazat 700 Ft-ert, eladta 800 Ft-ert, visszavasarolta 900 Ft-ert, majd
ujra eladta 1000 Ft-ert. Vesztett vagy nyert az uzleten?
256. Egy ko ka 
elhosszusaga 3 dm. Minden lapjanak a kozepere lapjaval raragasztunk egy-egy 1 dm
elhosszusagu ko kat. Az gy kapott testet pirosra festjuk. Hany m2 -t kell befestenunk?
257. Egy ko ka 
elhosszusaga 3 dm. Minden lapjanak a kozepere lapjaval raragasztunk egy-egy 1 dm
elhosszusagu ko kat. Mennyi ennek a testnek a terfogata?
258. H
any ora van most, ha 0 oratol 24 oraig vett nap hatralev}o resze a mar elmult id}onek 60%-a?
259. H
any oldalu az a szabalyos sokszog, amelynek osszesen 35 atloja van?
260. H
any eves az, aki 4 eves huganal annyiszor id}osebb, ahanyszor }onala id}osebb a 25 eves batyja?
261. 
Irj fel harom olyan pozitv egesz szamot, amelynek pontosan harom osztoja van a pozitv egeszek
koreben.
262. Egy 100 m hossz
u vonat egy 200 m hosszu hdon negyed per alatt haladt at. Mekkora volt a
vonat sebessege?
263. Egy k
or alaku asztalnal 60 szek van, es ezeken N szamu szemely ul. Ha egy ujabb szemely ul
meg az asztalhoz, akkor az biztosan valaki kozvetlen szomszedja lesz. Mekkora N legkisebb erteke?
264. Melyik az a sz
am, melynek fele meg negyede 15-tel tobb, mint a harmada meg a hatoda?
265. Egy j
egbarlang bejaratatol ot uton juthatunk el az els}o terembe, innen hat ut vezet a masodikba,
majd innen harom ut a harmadikba. Hanyfele uton juthatunk el az els}o teremb}ol a harmadik terembe?
266. H
any olyan pozitv egesz szam van, amelynek negyzete haromjegy}u?
267. Egy henger alak
u sajtot harom vagassal a lehet}o legtobb egyenl}o reszre osztottunk. Hany reszt
kaptunk?
268. H
any olyan 0-tol kulonboz}o termeszetes szam van, amelyet 4-gyel osztva a hanyados es a maradek
megegyezik?
269. Legkevesebb h
any atjarhatatlan skkal lehet veges terfogatu terreszbe zarni egy ropkod}o legyet?
270. Egy k
etjegy}u szam els}o jegye a masodik jegy haromszorosa. Ha a szamjegyeket fel sereljuk, 36-tal
kisebb szamot kapunk. Melyik ez a ketjegy}u szam?
271. Egy n
egyzet alaku paprlap ket szomszedos oldalanak felez}opontjat osszekotjuk, majd ennek a
vonalnak a menten kettevagjuk. Hany oldala van a nagyobbik darabnak?
272. Egy t
arsasagban ugyanannyi u volt, mint lany. Kes}obb 8 lany elment setalni, gy ketszer annyi
u maradt a tarsasagban, mint lany. Hanyan voltak eredetileg a tarsasagban?
273. Ha 6 ty
uk 3 nap alatt 8 tojast tojik, akkor 3 tyuk 9 nap alatt hany tojast tojik?
274. A 101 kiskutya k
ozul 58-nak foltos a bal fule, 15-nek foltos a jobb fule, 29-nek pedig egyik fule
sem foltos. Hanynak foltos mind a ket fule?
275. H
any legfeljebb ketjegy}u pozitv egesz szam van?
276. H
anyfelekepp tudsz sorbarakni 5 egyforma golyot, melyek kozul 2 piros es 3 kek?
277. Egy dobozban s
arga szn}u es feher szn}u teniszlabdak voltak, osszesen 10 darab. Kivettuk kozuluk
a feherek negyedet es a sargak harmadat. Hany teniszlabda maradt a dobozban?
 egymast kovet}o egesz szamot osszeszorzunk. Hany olyan szamotos van, amelyre a szorzat
278. Ot
3024?
251.
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279. Egy asszony k
et dobozban osszesen 30 tojast vitt a pia ra, mindkett}oben ugyanannyit. Az els}o
vev}o megvett nehany tojast az egyik dobozbol, a masikbol pedig annyit, amennyi az els}oben megmaradt.
Hany tojast vasarolt meg az els}o vev}o?
280. Ha n
egyszer annyi penzem lenne, mint amennyi van, akkor vagyonom annyival lenne tobb ezer
forintnal, mint amennyi most hianyzik bel}ole. Hany forintom van?
281. K
et szam osszege olyan haromjegy}u szam, amely 27-re vegz}odik. Az egyik szam 0-ra vegz}odik.
Ha elhagyjuk ebb}ol a szambol ezt a 0-t, akkor eppen a masik szamot kapjuk. Melyik ez a ket szam?
282. Egy fa t
orzsen felfele maszik egy siga. Nappal 4 metert maszik fel, ejjel 3 metert suszik vissza.
A 9. napon este feler a fa su sara. Milyen magas a fa?
283. Az a, b,
szamok kozul az egyik pozitv, a masik negatv, a harmadik erteke pedig nulla. Tudjuk,
hogy a = b2 (b2 + 2 ). A harom szambol melyiknek az erteke nulla?
284. Adj meg n
ehany egesz szamot ugy, hogy osszeguk 6 legyen, s ha a szamokat osszeszorozzuk, akkor
is 6 legyen a vegeredmeny.
285. H
arom vandor erkezik a fogadoba es egy tal gombo ot rendel. Mire a vendegl}os megf}ozi a va sorat,
a vandorok az asztalnal a faradtsagtol elszunnyadnak. A vendegl}os elejuk alltotta a gombo os talat es
elment. Kes}obb az egyik vandor felebredt es megette a gombo ok egyharmadat, majd elaludt. Ezutan
felebredt a masodik, elfogyasztotta a talon maradt gombo ok harmadat es ujra elaludt. Kis id}ovel ezutan
felebredt a harmadik, megette a maradek harmadat, mire a talon 8 gombo maradt. Hany gombo volt
eredetileg a talon?
286. K
et szam osszege tzzel nagyobb, mint a kulonbsege. Adj meg ket ilyen szamot!
287. A 2-t megszoroztam egy sz
ammal, majd a szorzatot is megszoroztam ezzel a szammal. A szorzat
128. Melyik szammal szoroztam?
288. Egy t
aborban 13 magyar gyerek volt, ezekb}ol 8 volt u. A taborban osszesen 22 u es 8 kulfoldi

lany volt. Osszesen hany gyerek volt a taborban?
289. Ha egy k
etjegy}u szamhoz hozzaadjuk a felet, akkor 128-nal nagyobb, de 130-nal kisebb szamot
kapunk eredmenyul. Melyik ez a szam?
290. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sz
amokbol egyet elhagyva, a megmarado kilen szam ket soportba
oszthato ugy, hogy mindegyik soportban ugyanannyi a szamok szorzata. Melyik szamot hagyjuk ki?
291. Adj meg k
et egesz szamot, melyek osszege is, szorzata is prm!
292. H
arom termeszetes szam szorzata 30, az osszeguk pedig 4-gyel oszthato. Melyik ez a harom szam?
293. Az apa egy 
ev mulva ketszer olyan id}os lesz, mint a a. Most egyutt 58 evesek. Hany eves a u?
294. Egy sz
amhoz 8-at adva ugyanannyit kapunk, mint ha 3-mal szoroznank. Melyik ez a szam?
295. Melyik k
et ketjegy}u szam szorzata 1025?
296. 6 ember 5 nap alatt 
assa fel a kertet. Hany ember tudna masfel nap alatt felasni a kertet?
297. Az 1, 2, 4, 5 
es egy tetszes szerint valasztott szamjeggyel rd fel azt a legnagyobb otjegy}u szamot,
amelyik 12-vel oszthato!
298. Egy dobozban goly
ok vannak, harom kulonboz}o sznben. Hany golyot kell odapillantas nelkul a
dobozbol kivennunk, hogy a kiemelt golyok kozott legalabb harom golyo azonos szn}u legyen?
299. H
any olyan haromszog van, amelynek oldalai egesz szamok es kerulete 9?
300. Melyik az a legkisebb pozit
v egesz szam, mely oszthato az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 szamok
mindegyikevel?
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