
Szöveges feladatok – 9. évfolyam 

 

Számokkal kapcsolatos 

1. Gondoltam egy számot. Hozzáadtam 4-et. Az összeget megszoroztam 2-vel, majd az eredményből 

kivontam 8-at, és így ugyanazt a számot kaptam, mint amire gondoltam. Melyik ez a szám? 

2. Gondoltunk egy számot. Ha a szám 3-szorosából kivonunk 5-öt, a különbséget osztjuk 4-gyel, és a 

hányadoshoz hozzáadjuk az eredeti szám 2-szeresét, akkor 18-at kapunk. Melyik számra 

gondoltunk? 

3. Melyik az a szám, amelynek a kétszereséből, ha 1-et kivonunk, akkor az eredmény megegyezik 

azzal az értékkel, amelyet úgy kapunk, hogy a szám háromszorosát 2-ből kivonjuk? 

4. Egy tört nevezője 4-gyel nagyobb a számlálójánál. Ha a tört számlálójához 11-et hozzáadunk, 

nevezőjéből pedig egyet elveszünk, a tört reciprokát kapjuk. Melyik ez a tört? 

 

Számok számjegyeivel kapcsolatos (helyi értékes) 

5. Egy kétjegyű szám számjegyeinek összege 9. Ha a számjegyeit felcseréljük, 45-tel kisebb számot 

kapunk. Melyik ez a két szám? 

6. Egy kétjegyű szám jegyeinek összege 12. Ha a jegyeit felcseréljük, 18-cal nagyobb számot kapunk. 

Melyik ez a szám? 

7. Egy kétjegyű szám első jegye a második jegy háromszorosa. Ha a számjegyeket felcseréljük, 36-tal 

kisebb számot kapunk. Melyik ez a kétjegyű szám? 

8. Kétjegyű szám tízeseinek jegye 5-tel több, mint az egyeseinek száma. Ha a felcserélt számjegyű 

számot hozzáadjuk, akkor 143-at kapunk. Mekkora az eredeti kétjegyű szám? 

 

Életkoros 

9. Gyöngyi 17 évvel fiatalabb a szomszédasszonyánál. Ha Gyöngyi kétszer annyi idős lenne, mint 

amennyi, épp 1 évvel volna öregebb a szomszédasszonyánál. Hány éves Gyöngyi és hány éves a 

szomszédasszony? 

10. Egy apa azt mondja 8 éves lányának: "Amikor annyi idős leszel, mint most én, akkor 60 éves 

leszek.". Hány éves az apa? 

11. Az apa jelenleg 50 éves, a fia 30. Hány év múlva lesz az apa kétszer olyan idős, mint a fia? 

12. Két testvér életkorának az összege 25 év. Öt év múlva az idősebb testvér életkora a fiatalabb 

testvér mostani életkorának kétszerese lesz. Hány évesek most? 

 

Arányosság 

13. Egy téglalap két oldalának aránya 2 : 3, a téglalap kerülete 90 cm. Mekkora a téglalap területe? 

14. Összesen 240 kg szenet kell elégetni ahhoz, hogy egy gőzhajó megtegyen egy 50 km-es távot (a 

vízen). Mennyi szenet kell elégetni akkor, ha 175 km-t akarunk hajókázni? 

15. Egy munkát egy nyolcfős brigád három nap alatt végez el. Hány napig tart ugyanez a munka, ha 

csak hatan dolgoznak? 

16. Két város közötti távolságot 100 km/h-s sebességgel 2 óra alatt tettünk meg. Mennyi legyen a 

sebesség, ha másfél óra alatt akarjuk megtenni a távot. 

 

Százalékszámítás 

17. Egy 7000 Ft-os ruha árát 15%-kal felemelték. Mennyibe kerül így? 

18. Hány százalékkal csökkentették a 6500 Ft-os nadrág árát, ha most 5200 Ft-ba kerül? 

19. Egy termék árát először 25%-kal felemelték, majd – mivel nem fogyott – az új árat 10%-kal 

csökkentették. Így 11250 Ft-ba került. Mennyi volt az ára eredetileg? 



20. Egy 8000 Ft-os termék árát kétszer egymás után ugyanannyi százalékkal leszállították, ekkor 

5120 Ft-ba került. Hány százalékos volt mindkét alkalommal a zárcsökkentés? 

 

Fizikai jellegű 

21. Egy küldönc 35 perc alatt vitt jelentést A helységből B helységbe. Visszafelé óránként 0,6 km-rel 

megnövelte sebességét, és így 30 perc alatt járta meg az utat. Határozzuk meg A és B távolságát, 

valamint a küldönc sebességét odafelé és visszafelé? 

22. A kikötőből induló hajó sebessége 16 tengeri mérföld/óra. Két órával később utána indítanak egy 

csónakot, amelynek sebessége 25 tengeri mérföld/óra. Ez mennyi idő múlva éri utol a hajót? 

23. Egy turistacsoport egy hegycsúcsra felfelé menet 5 óra alatt, lefelé – mivel óránként 1 km-rel 

többet tesznek meg – ugyanezt az utat 4 óra alatt teszik meg. Mekkora utat járnak be a túra 

során? 

24. Egy folyami gőzhajó két kikötő közt lefelé 4 óra, felfelé 5 óra alatt teszi meg az utat. A folyó 

sebessége óránként 2 km. Hány km-re van egymástól a két kikötő? 

 

Kémiai jellegű 

25. Összekevertünk kétféle narancslét. Az egyik 60%-os, a másik 85%-os volt. Hány litert vettünk 

belőlük, ha a keverék 18 liter 70%-os narancslé lett? 

26. A 76%-os és a 21%-os oldatból mennyit kell kivennünk, hogy azokat összekeverve 22 kg 31%-os 

oldatot kapjunk? 

27. A 23%-os töménységű alkoholhoz 10 kg 90%-os alkoholt öntöttünk. Hány kg a keverék, ha 

töménysége 40% 

28. Mennyi vizet kell elpárologtatni 10 liter 40%-os sóoldatból, hogy 60%-os sóoldatot kapjunk? 

 

Együttes munkavégzés 

29. Egy telket Antal egyedül 4 óra, Béla egyedül 6 óra alatt ásna fel. Hány óra alatt készülnek el a 

munkával, ha együtt dolgoznak? 

30. Egy lakás tapétázása az egyik munkásnak 24, a másik munkásnak 30 órájába kerül. Mennyi idő 

alatt lesznek készen, ha mindketten dolgoznak? 

31. Xénia 80 perc alatt hordja tele vízzel a medencét, Yvonne 70 perc alatt, Zalán 60 perc alatt. Mennyi 

idő alatt végeznek együtt a munkával? 

32. Egy kád az egyik csapról 20 perc alatt, a másikról 15 perc alatt telik meg. A lefolyót kinyitva 16 

perc alatt ürül ki. Mennyi ideig tart a kád feltöltése, ha mindkét csapot kinyitjuk, de a lefolyó is 

nyitva marad? 

 

Geometriai és egyéb 

33. Egy háromszög két nagyobb szögének aránya 2 : 3. A legkisebb szöge 60°-kal kisebb a 

legnagyobbnál. Mekkorák a háromszög szögei? 

34. Egy háromszög alakú kert egyik oldala a másik oldal 3/4 része, a harmadik oldal a 4/5 része. 

Mekkorák az oldalak, ha a kerítés hossza 102 m? 

35. Egy háromnapos kerékpártúra első napján megtettük az út negyedét és még 6 km-t, a második 

napon a hátralévő út harmadát és még 2 km-t, így az utolsó napra 44 km maradt. Milyen hosszú 

volt a kerékpártúra? 

36. A Vakapád nevű hajón Piszkos Fred a kapitány. A kapitány évei számánál 24-gyel kevesebb méter 

a hajó hossza. Fülig Jimmy kétszer annyi kiló, mint ahány méter hosszú a hajó. Naponta 120-szal 

több km-nyi utat tesznek meg, mint ahány kiló Fülig Jimmy. Huszadannyi matróz szolgál a hajón, 

mint ahány km utat megtesznek naponta. A matrózok számánál kettővel kevesebb kabin van. 

Piszkos Fred nyolcszor annyi idős, mint ahány kabin van a hajón. Hány éves a kapitány? 


