
 

 

1. Az Electrix vállalat video- és audiolejátszókat gyárt. A nap végén a termékeket tesztelik, és a hibás lejátszókat visszaküldik javításra. Az 

alábbi táblázat a két típusból napi átlagban előállított termékek számát és a hibás lejátszók napi átlagos százalékos arányát mutatja. Helyes a 

következő három állítás?  

A lejátszó típusa A napi átlagban készített lejátszók száma A hibás lejátszók napi átlagos százalékos aránya 

Videolejátszó 2000 5 % 

Audiólejátszó 6000 3% 

A munkanap folyamán előállított lejátszók egyharmada videolejátszó.  Igaz Hamis 

Minden 100-as adag videólejátszóból pontosan 5 hibás.      Igaz Hamis 

A készülékeket tesztelő szakemberek egyike azt állítja: „Átlagosan több videolejátszót kell javításra visszaküldeni naponta, mint ahány 

audiolejátszót.” Igaza van?   A)  Igaza van   B) Nincs igaza  

2. Olívia összeadta az MP3-lejátszó, a fejhallgató és a hangszóró árát a 

számológépén. Az eredmény, amit kapott, 248 lett. Olívia válasza helytelen. Az 

alábbi hibák közül melyiket követte el?  

 Kétszer adta hozzá az egyik árat  

 Elfelejtette hozzáadni a három ár egyikét  

 Lehagyta az egyik ár utolsó számjegyét  

 Kivonta egyik árat, ahelyett, hogy hozzáadta volna  

3. Az MP3-lejátszók normál vételára 37,5 százalékos nyereséget tartalmaz. A 

nyereség nélküli árat nagykereskedelmi árnak nevezzük. A nyereséget a 

nagykereskedelmi ár százalékaként számítják ki. Az alábbi képletek közül melyik mutat helyes összefüggést a nagykereskedelmi ár (n) és a 

normál vételár (v) között?  A)  v = n + 0,375   B)  n = v – 0,375v   C) v = 1,375n   D)  n= 0,625v  

4. a) Januárban a TelitoRock és a Kenguru-guruk nevű zenekarok új 

CD-t adtak ki. Februárban a Magányos Farkasok és az Üvöltő 

Brigantik adtak ki új CD-t. Az alábbi diagramon a zenekarok CD-inek 

eladási adatai szerepelnek januártól júniusig. Melyik hónapban adott el 

a Magányos Farkasok nevű zenekar először több CD-t a 

Kenguruguruknál?  

A) Nem volt ilyen hónap B) Márciusban  

C) Áprilisban   D) Májusban  

b) A Kenguru-guruk menedzserét aggasztja, hogy február és június 

között visszaesett az eladott CD-ik száma. Mennyire becsülhető a 

júliusban eladott CD-k mennyisége, ha ez a kedvezőtlen tendencia 

folytatódik?  

● 70 CD   ● 370 CD  ● 670 CD  ● 1340 CD  

5. Tegyük fel, hogy egy 10 000 egyedet számláló pingvinkolónia 

minden év elején ugyanannyi hím és nőstény pingvinből áll, amelyek 

párt alkotnak. Minden pingvinpár egy fiókát nevel minden év tavaszán. 

Minden év végére az összes pingvin (felnőtt egyedek és fiókák) 20%-a 

el fog pusztulni. Az egyéves pingvinek is fiókákat fognak nevelni. A következő képletek közül melyik írja le a pingvinek összlétszámát (P) 7 év 

elteltével? 

A) P = 10 000 × (1,5 × 0,2)7  B) P = 10 000 × (1,5 × 0,8)7  C) P = 10 000 × (1,2 × 0,2)7   D) P = 10 000 × (1,2 × 0,8)7  

6. Ez az oszlopdiagram azt mutatja meg, hogy átlagosan hány fiókát nevelnek a különböző 

fajokba tartozó pingvinpárok. A diagram alapján a következő állítások közül melyik hamis?  

A) 2000-ben a pingvinpáronként nevelt fiókák átlagos száma nagyobb volt, mint 0,6  

B) 2006-ban átlagosan a pingvinpárok kevesebb mint 80%-a nevelt fiókát  

C) Körülbelül 2015-re ki fog pusztulni ez a három pingvinfaj  

D) A pingvinpáronként nevelt magellán-pingvin fiókák átlagos száma csökkent 2001 és 

2004 között  

7. A Fudzsi-hegyet csak minden év július 1-jétől augusztus 27-ig engedik át hegymászásra 

a látogatóknak. Mintegy 200 000 ember mássza meg a Fudzsi-hegyet ez idő alatt. Átlagosan 

hány ember mássza meg a hegyet naponta?  

A) 340  B) 710  C) 3400    D) 7100    E) 7400  

8. A Fudzsi-hegyre felvezető Gotemba-ösvény 9 km hosszú. A gyaloglóknak 20:00 órára 

kell visszaérkezniük a 18 km-es sétából. Toshi úgy becsüli, hogy átlagosan 1,5 km-es 

óránkénti sebességgel tud haladni hegynek felfelé, lefelé pedig kétszer ekkora sebességgel. 

Ezekbe a sebességekbe az étkezési szünetek és a pihenőidők is bele vannak számolva. 

Toshi becsült sebességeiből kiindulva melyik az a legkésőbbi időpont, amikor megkezdheti 

a sétát, hogy 20:00 órára vissza tudjon érni?   

 A) 8 óra 30   B) 9 óra   C) 10 óra  D) 10 óra 30  E) 11 óra  F) 11 óra 30  
9. Karola jogosítványt szerzett, és meg is szeretné vásárolni első autóját. Az alábbi táblázatban négy gépkocsi adatait látod. Karola olyan autót 

szeretne, amely az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 

• Nem futott többet 120 000 kilométernél.  • 2000-ben vagy 

később gyártották. • Ára nem haladja meg a 4500 zedet. 

Melyik autó felel meg Karola feltételeinek?  A) Alma    

B) Bolta   C) Castella  D) Diva  

10. A nővéreknek ki kell számítaniuk az infúzió csepegtetési 

sebességét, C-t, csepp/perc-ben kifejezve. Erre a C = cV÷60n képletet 

használják, ahol c a cseppfaktor csepp/milliliterben (ml) mérve, V az infúzió térfogata ml-ben, n az órák száma, ameddig az infúziót szükséges 

adni. Egy nővér meg akarja duplázni az infúzió idejét. Írd le pontosan, hogyan változik a C, ha az n-et megduplázzák, de a c és a V nem 

változik!   A) Megduplázódik   B) Megfeleződik   C) Nem változik   D) Négyszeresére emelkedik  

Típus Alma Bolta Castella Díva 

Év 2003 2000 2001 1999 

Meghirdetett ár (Zed) 4800 4450 4250 3990 

Futott kilométerek 105 000 115 000 128 000 109 000 

Hengerűrtartatalom (l) 1,79 1,796 1,82 1,783 


