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m Melyek a kovetkez6 szdmok otszorosei: 48,56,123,42g?

F Melyek azok a szdmok, amelyek 7-szer kisebbek, mint: 1 4,28,42 es 49?

n szdmitsd ki irasban!

2012+
3979

n lrd 5t a r6mai szdmokat arab szdmokra!

M--n @_*n @--n
E--*T @-n @-..-l-l

n Mennyivel nagyobb 28 6s7 szorzata,mint a hdnyadosuk?

n Haa=175,b=azo,,fordftottja"(tukork6pe), c83-mal kisebb, mint b, akkorszdmitsd kia c+
+b-oert6k6t!

ID Ha o + b =2o3, b + c =185, akkor a + 2b * c =?

n Mely tizesre kerekftett szdmok 6rt6ke egyenl6 370-nel?

n lrj ot olyan szdmot, amelyeknekszlzasrakerekitett 6rt6ke 400!

t1rozd meg azt a legnagyobb a bcd alakri szdmot, amely egymSs utSn csokken6 sor-

7 203-
5 986

3 692+
3 296

8 990-
6 885

k
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a

DHu
rendben kovetkez6 p6ros szdmjegyekbSl 6ll!



n Ha 6 gyerek egytitt 44 6ves, akkor 6 6v mrilva 6sszesen t]f 6vesek lesznek.
a)74; b) 50; c) 80; d) 84.

D Egy apa 26 6wel id6sebb, mint a fia. Ot 6v mrilva, a kdztilk l6v5 korktllonbs6g ... 6v lesz.
a) 31; b) 21; c) 26; d) 20.

a)50-5; b)50+5; c)50x5; d) 50:5.

D Ot egymSs ut6n k6vetkez5, pdros szSm dsszege 50. Az alSbbi m(veletek kozril melyikkel
szdmithatod kia koz6ps6 sz5mot?

ID H6ny 329-n6l nagyobb,6s 904-n6l kisebb vagy egyenl6 sz6m l6tezik?

F'[TI szam.

Il! Sz5mitsd ki az ismeretlent!
a+104=401;
b-9=823;
c=650-80;

E Ha 3 ftizet 6lejbe kerrll, akkor 10 ugyanolyan ftizetm lejbe kerul.

D HatSrozd meg azxyzalakf szdmot tudva, hogy:
xy+W+zx=66.

D Keresd meg az Osszes a4b alaku,8OO-ndl kisebb szdmot, amely eleget tesz a felt6telnek:
ax b=24l:

Hdny ilyen szdmot taldltdl? [

n Eg6szitsd ki sz6mokkal az al6bbi koroket f gy, hogy minden egymSs mellett l6vd h5rom szdm
dsszege 24legyen!

5xd=40;
64:e=8;
f :7 = 100.

I oldd meg az alSbbi szdmitdsokat, betartva a mfiveretek sorrendj6t!
a)50+50:5-50=
c')49:7 +25 x 10- 17 x11 =
e) 12x 10 x 4- 15 x 6 + 173x9 =
9) (120 - 9 x 10) : 5 + 124x9 - (70- 81 : 9) =
i) (124 x 9 + 364 x7) x0 + 503 x 3 =

b)25+25:5+25=
d) 9 + (9 x 9 : 9-9) +220-20 x0 =
f) 25 x (160 - 30 x 5) - 8 + (24+ 6 : 6) =
h) (72:8 + 324) - (64:8 + 60 x 2) =
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I Szdmitsd kiaz ismeretlen tagot!

a) 1 x 2x3xa=24
b)bx2x5=40
c)c:2:3=5
d)27:3:3 x d=6x4
e) e:8 + 2000 = 2003

f)(6x6-27)xf=81
g)(394-123*d:2= 108

h)Ox5:10+h=296
i) l(124 + 692) - 400 x 2l : i = 4

)) Qa :3 + 45 : 5) + 143 = 4. j + 124

k) 12 x 2:k=4
l)(4xl+5)-6x2=5
m) m : 7 + (123 x 3 - 53 x 4) = 164

n) (n - 45 :9)x 3 = 21 85 - 2164

o) Qa- 7 x 3) x 5 x 2 :o= 30 : 10

p) (p - 28l.7 + 200) x 5 =32000 + 3 x 10

q)923-q+145=693
r) r x r + 648=7 x 100 + 2 x 10 + 3 x 3

lesz.

telyikkel

] szdm.

:lnek:

rom szam

x0=
+ 6:6) =
2)=

a-
b-
c-
d-
o-

f-
g-
h-
i-
j=
k-
t-
m-
n-
O=
p-
q-
f=

D Ha egy sz5mb6l kivonom az ot6d6t,40-et
kapok.

Mennyivel kisebb ennek a szdmnak a k6t-
szerese, mint a tizszerese?

E Ha egy sz5m hdromszorosdt kisebbitem a sz6m fel6vel, a legnagyobb 47-n6l kisebb, pdratlan
szdmot kapom.

Ennek a szdmnak a ndgyszerese:
a) 18; b) 36;

E Hatdrozd meg azt a k6t sz6mot, amelyeknek dsszege 36, az egyik tag pedig 3-szor nagyobb,
mint a mdsik!

B HSrom l6d6ban dsszesen 77 kgkajszibarack van. Az els6 l6ddban n6gyszer annyi barack van,
mint a harmadikban, a mdsodik l6ddban pedig 5 kg-mal tobb, mint az els6 l6ddban.

Hdny kg kajszibarack van mindegyik l6ddban kiil6n-kulon?

E K6t szdm osszege 344, krilonbs6grik 324.
Melyek ezek a szdmok?

n Ha:

akkor:

0+b+c=198
b-c=123,

2a+b+3c=?

d) 72.


