
 

 

A százalékszámítás 
 
 
A következő alapfeladatokkal találkozhatsz: 
 
1. Mennyi a 620-nak a 15%-a? 
 
 100 %  620 
 1%  620:100 = 6,2 

 15%  156,2 = 93 
 
Vedd észre! 

620 15
15 620 620 0,15 93

100 100
       

Ahány százalék, annyi századrész! 
  
2. Minek a 15%-a a 93? 
 
 15 %  93 
 1%  93:15 = 6,2 

 100%  1006,2 = 620 
 
   Vedd észre! 

93 93
100 93 : 0,15 620

1515

100

     

Minek a 15%-a a 93?  93:0,15 = 620 
 
3. A 93 hány százaléka a 620-nak? 
 
 100 %  620 
 1%  620:100 = 6,2 
 x%  93 
 

93:6,2 = 15   Másképp 93:620 = 0,15 
 
 
Gyakorlás: 
 

1. Számold ki fejben a 

következőket! 

a) 1200 Ft 4 %-a,   

b) 30 kg 5%-a,  

c) 24 liter 25%-a,  

d) 12 fő 33,3%-a,   

e) 400 Ft 75%-a,   

f) 400 Ft 125 %-a,  

g) 300 méter 15 %-a,  

h) 5 torta negyed része,  

i) 20 könyv 250%-a 

2. Mennyi a  

a) 200-nak az 1%-a (másként az 1/100 része), 

b) 500-nak a 3/100 része, másként 3%-a, 

c) 50-nek a 7/100 része, azaz 7%-a, 

d) 82-nek a 16/100 része, 16%-a,  

e) 30-nak a 200%-a (200/ 100 része ), 

f) 139-nek a 120%-a (120/100)része ? 

 

3. Mennyi a 

a) 100-nak a 20%-a;   

b) 140-nek az 50%-a;   

c) 84-nek a 25%-a; 

d) 30-nak a 10%-a;   

e) 60-nek a 90%-a;   

f) 59-nek a 200%-a, 

g) 20-nak a 150%-a,   

h) 11-nek a 300%-a. 

 

4. Számold ki fejben, 

hány százaléka 

a) 7-nek a 70,    

b) 70-nek a 7,   

c) 15-nek a 35, 

d) 50-nek a 20,   

e) 16-nak a 4,   

f) 1000-nek a 10? 

5. Számold ki fejben a következőket! Melyik az a szám, amelyiknek 

a) 15 %-a 30,   

b) 150%-a 30,   

c) 33,3 %-a 12,  

d) 16 %-a 32,   

e) 4/5 része 36,   

f) 3/2 része 30 

 

 



 

 

Megoldások:  
 
1. Számold ki fejben a következőket! 
 
a) 1200 Ft 4 %-a 48Ft. 
b) 30 kg 5%-a, 1,5 kg. 
c) 24 liter 25%-a, 6 liter.  
d) 12 fő 33,3%-a, 4 fő.  
e) 400 Ft 75%-a, 300 Ft.   
f) 400 Ft 125 %-a, 500 Ft. 
g) 300 méter 15 %-a, 45 m. 
h) 5 torta negyed része, 1,25 torta. 
i) 20 könyv 250%-a 50 könyv. 
 

2.  
 
a) 200-nak az 1%-a (másként az 1/100 része) = 2 

b) 500-nak a 3/100 része, másként 3%-a, 5⋅3 = 15; 
c) 50-nek a 7/100 része, azaz 7%-a 3,5; 
d) 82-nek a 16/100 része, 16%-a 13,12  
e) 30-nak a 200%-a (200/ 100 része ) = 60 
f) 139-nek a 120%-a (120/100)része = 166,8. 
 

3.  
a) 100-nak a 20%-a; vagyis az ötödrésze: 20; 
b) 140-nek az 50%-a; a fele: 70; 
c) 84-nek a 25%-a negyedrésze :21; 
d) 30-nak a 10%-a; a tizedrésze: 3; 

e) 60-nek a 90%-a; a tizedrészének 9-szerese: 6⋅9 
= 54; 
f) 59-nek a 200%-a, a kétszerese: 118; 

g) 20-nak a 150%-a másfélszerese: 20⋅1,5 = 30. 
 

4.  
a) 7-nek a 70 az 1000 %-a. 
b) 70-nek a 7 a 10%-a. 
c) 15-nek a 35 a 233,3%-a. 
d) 50-nek a 20 a 40%-a.  
e) 16-nak a 4 a 25%-a.  
f) 1000-nek a 10 1%-a. 
 
 

5.  
a) A 200-nak a 15 %-a a 30.   
b) A 20-nak a 150%-a a 30.   
c) A 36-nak a 33,3 %-a a 12.  
d) A 200-nak a 16 %-a a 32.   
e) A 45-nek a 4/5 része a 36.   
f) A 20-nak a 3/2 része a 30. 
 

 

 
 
Feladatok az érettségin: 
 
2003/1. Mennyi zsír van abban a fél literes tejeszacskóban, amelynek felirata szerint a zsírtartalma 2,8%? 2p 
2004/1. Egy cég a csökkentett alkoholtartalmú sörkészítményét fél literes üvegben forgalmazza. Hány dl 
alkohol van egy ilyen üvegben, ha felirata szerint a benne lévő sör 2,8%-os alkoholtartalmú? Megoldását 
indokolja! 
2005/05/28/2. Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 10%-kal olcsóbban lehet megvenni. 
Mennyi a télikabát leszállított ára?  (2 pont) 
2006/02/11. Egy farmernadrág árát 20%-kal felemelték, majd amikor nem volt elég nagy a forgalom, az utóbbi 
árat 25%-kal csökkentették. Most 3600 Ft-ért lehet a farmert megvenni. Mennyi volt az eredeti ára? Válaszát 
számítással indokolja!(4 pont)  
2011/05/10. Egy könyvritkaság értéke a katalógus szerint két éve 23 000 Ft volt. Ez az érték egy év alatt 20%-
kal nőtt. A második évben 30%-os volt az értéknövekedés. Mennyi lett a könyv értéke két év után? Hány 
százalékos a két év alatt az értéknövekedés? Válaszát indokolja! 2p 
kmat_2012_okt/6. Egy szám 5/6 részének a 20%-a 31. Melyik ez a szám? Válaszát indokolja! (3p) 
kmat/2013/okt/5. Egy országban egy választáson a szavazókorú népesség 63,5%-a vett részt. A győztes pártra 
a résztvevők 43,6%-a szavazott. Hány fős a szavazókorú népesség, ha a győztes pártra 4 152 900 fő 
szavazott? Válaszát indokolja!  
kmat_2014/maj/2. Egy konzerv tömege a konzervdobozzal együtt 750 gramm. A konzervdoboz tömege a teljes 
tömeg 12%-a. Hány gramm a konzerv tartalma? 2p 
kmat_2014/maj/6. Egy termék árát az egyik hónapban 20%-kal, majd a következő hónapban újabb 20%-kal 
megemelték. A két áremelés együttesen hány százalékos áremelésnek felel meg? Válaszát indokolja! 3p 
 
További gyakorló feladatok: 
 
6. Tegyük fel az ÁFA (általános forgalmi adó) a termék nettó árának 25 %-a, és a boltban a termékért a bruttó 
árat kell kifizetni (bruttó ár = nettó ár + ÁFA). Hány százalékát kell levonni a bruttó árnak, ha a nettó árra 
vagyunk kíváncsiak? Sokan úgy gondolják, hogy 25 %-ot. Vizsgáljuk meg egy példán keresztül, miért téves ez 
a nézet! Mennyi a termék nettó ára, ha 1200 Ft-ot fizettünk érte? Hány százaléka a nettó ár a bruttó árnak? 



 

 

Megoldás: 
 
Mivel a bruttó ár 1,25-szerese a nettó árnak, az 1200 Ft-ot el kell osztani 1,25-tel. A kapott nettó ár 960 Ft 
Ez az 1200 Ft-nak 0,8 –szerese (960/1200 = 0,8) vagyis 80 %-a. 
Tehát a bruttó árnak a 20%-a az ÁFA. 
 
Tekintsük a következőt: 

nettó ár 80 Ft 
+25 % ÁFA 20 Ft 

bruttó ár 100 Ft 
 

Az ÁFA 20 Ft, ez a 100 Ft-nak, a bruttó árnak a 20 %- a. 
Azt kaptuk, hogy ha valahány százalékkal megnöveltük egy mennyiségnek az értékét, akkor az eredeti érték 
visszaállításához nem ugyanannyi százalékkal kell csökkenteni a megnövelt értéket. 
 
 
7. Egy biciklis 24 km/h sebességgel halad, összesen 120 km utat kell megtennie. Az út hány százalékát teszi 
meg 45 perc, 1 óra, másfél óra, 2 óra, 200 perc alatt? (Készíts táblázatot!) 
 
Megoldás: 
 

idő 45 perc 1 óra 1,5 óra 2 óra 200 perc 

Megtett út (km) 
 

45
24 18

60
   24 36 48 

80 
 

Megtett út 
(százalék) 

 

18
0,15 15%

120
   

20% 
 

30% 40% 66,7% 

 
8. Ödön nagymamája aszalt szilvát készít. 3,5 kg szilvából 105 dkg marad a folyamat végére, mert az eredeti 
szilva tömegének jelentős része elpárolog a vízzel. Hány százalék a súlyveszteség? 

Megoldás: 70%. 
9. A mellékelt grafikon a Megtanuljuk Kft. tanfolyamain 
részt vevő hallgatók számát mutatja, éves felbontásban. 
a) Határozd meg, hány százalékkal növekedett a 
hallgatók száma az egyes években az előző évihez 
képest! 
b) Az utolsó évi növekedést feltételezve mennyi 
hallgatóra számítson a vezetőség 2005-ben? 
 

Megoldás: a) 61,36%, 105,87%, 69,04%; b) 6018 fő. 
 
10. Ludóciában az emberek éves keresetük után a 
következőképpen adóznak:  
ha az éves kereset nem éri el az 500 aranyforintot, 20% 
az adó; 
ha a kereset 500 és 1000 aranyforint között van, akkor 
100 aranyforint és a kereset 500 aranyforintot 
meghaladó részének 30%-a az adó;  
ha a kereset 1000 z aranyforint felett van, akkor 250 
aranyforint és az 1000 aranyforintot meghaladó 
részének 40%-a az adó. 
a) Hány aranyforint az éves adója annak, akinek az éves keresete 2500 aranyforint? 
b) Mennyi az éves keresete annak, akinek 112 aranyforint az adója? 

Megoldás: a) 850; b) 540. 
11. Az alábbi elektronikus kijelző egy parkolóház bejárata fölött látható. Az 
olvasható le róla, hogy a parkolóhelyek hányadrésze szabad. A szürke rész 
jelenti a foglalt parkolóhelyeket. 
a) Hány százaléka SZABAD a parkolónak? Válaszd ki a megoldást! 
 

A) 80%-a  B) 70%-a  C) 60%-a  D) 50%-a 
 
b) Hány autó áll a garázsban, ha 80 férőhelyes a parkoló? Válaszd ki a megoldást! 
 

A) 24   B) 32   C) 48   D) 56 



 

 

Megoldás: C), B). 
 
12. Fantázia kormánya egy kormányzati ciklus alatt 360 km autópálya építésére vállalt kötelezettséget, és a 
megbízást két építő cég kapta. Fantáziában alapelv, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, ezért mindenki 
becsületesen befizeti az adóját.  Mivel az adókból a tervezettnél több pénz folyt be, ezért több autópályát 
tudtak építeni: az egyik az eredeti távolság a terv 112%-át, a másik pedig a 110%-át építette meg, így a 
kormány 40 km-rel több autópályát építtetett a tervezettnél. Mennyi úttal építettek többet az egyes cégek az 
eredeti tervhez képest? 

Megoldás: 24 és 16 km-rel. 
 
13. Egy tömblakásban élő család átalánydíjat fizet az elfogyasztott víz után. Az átalányt úgy állapítják meg, 
hogy a ház összes vízfogyasztását elosztják a lakók számával. A család szerint túl sok vízdíjat számolnak 
nekik, ők csak a 80%-át fogyasztják el a rájuk kirótt 26 m3-nek. Úgy döntenek, hogy beszereltetnek egy 14 000 
talléros vízórát a lakásukba. Mennyi idő alatt térül meg a befektetés, ha valóban csak a 80%-át használják el a 
kirótt vízmennyiségnek, és 1 m3 víz ára 212 tallér? 

Megoldás: 13 (12,7) hónap alatt. 
 
14. Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye 525 oldal. István 4 hét alatt szeretné kiolvasni a könyvet, ezért 
naponta elolvas 12 oldalt. Egy hét után rájön, hogy nem fog végezni. Hány százalékkal kell a naponta 
elolvasott oldalak számát növelnie, hogy időre végezzen? 

Megoldás: 75%-kal. 
 
15. Egy kereskedő a nem tudta eladni az egyik kütyüt. Ezért engedett az árból 8%-ot. Ekkor sem vették a 
kütyüt, ebből még 10%-ot engedett. Az így kialakult ár 2070 Ft. Mennyi volt az eredeti ár? 

Megoldás: 2500 Ft. 
 
16. A boltokban kiskereskedők árulják a cikkeket, amiket nagykereskedőktől, általában raktáráruházakból 
vásárolnak. A raktárak a termelőktől szerzik be az árut. Mennyi lesz annak a ruhának az ára, amelynek a 
termelői ára 946 Ft, a nagykereskedelmi haszonkulcsa (a nagykereskedő haszna) 4%, a kiskereskedelmi 
haszonkulcsa (a kiskereskedő haszna) pedig 8,5%? 

Megoldás: 1067 Ft. 
 
17. Egy kávéfőző fogyasztói ára 3250 Ft, a nagykereskedelmi árrés 336 Ft, a kiskereskedelmi haszonkulcs 
14%. Mennyi a kávéfőző termelői ára? 

Megoldás: 2515 Ft. 
 
18. Tegnap vettem egy biciklit 10500 Ft-ért, ma továbbadtam 12000 Ft-ért. Hány százalékos a hasznom? Ha 
10000 Ft-ért adtam volna el, hány százalék lenne a veszteségem? 

Megoldás: 14,28%; 4,76%. 
 
19. Ha az osztályban a tanulók 4/5 része lány, és 6 fiú van az osztályban, akkor mennyi az osztálylétszám? 

Megoldás: 30. 
20. 8 darab dinnye tömege 24 kg. Milyen nehéz 15 dinnye? 

Megoldás: 45 kg. 
 
21. A grafikon a szelektív hulladék mennyiségének éves eloszlását mutatja. Hány százalékkal nőtt 2004-re a 
gyűjtött mennyiség? Mi a véleményed erről a grafikonról? 
 

 



 

 

Megoldás: 17,6%-kal. A grafikon hamisan mutatja az arányokat, mert nem 0-tól indul! 
 
22. A 16 km-re levő, dobozos üdítőket gyártó gyár mintaboltjában egy literes doboz ára 126 Ft, a közeli 
boltban 20%-kal több. Hány doboz üdítőért éri meg elmenni a mintaboltba, ha egy km út költsége 21 Ft? 

Megoldás: 27 db-tól. 
 
23. Fekete Péter 1,3 millió forintot szeretne befektetni évi 7,65%-ot ígérő biztos állami, és 18,5%-ot ígérő 
rizikós részvénypiaci pénzügyi papírokba. 
Mennyit kamatozik a pénze év végére, ha 550 000 Ft-ot fektet be állami értékpapírokba, a maradékot 
részvényekre? 

Megoldás: 13,9%-ot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


