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Az összehasonlítás módszere 
 

1. 4 füzet és 3 golyóstoll 48 lejbe kerül, 3 golyóstoll és 7 füzet 75 lejbe kerül. Mennyibe kerül egy füzet 
és egy golyóstoll? 
 

2. 3 m szövet és 6 m vászon 408 lejbe kerül, 7 m szövet és 12 m vászon ára együtt 918 lej. Hány lejt 
fizetünk 2 m szövet és 1 m vászon vásárlásakor? 

 
3. 12 pohár és 10 tányér 64 lejbe kerül, 15 pohárért és 25 tányérért 130 lejt fizetünk. Hány lej egy pohár 

és egy tányér külön-külön? 
 

4. 4 vonalzó, 7 körző és 6 szögmérő összesen 298 lej. 7 vonalzó, 4 körző és 5 szögmérő összesen 219 
lej, és 1 vonalzó, 1 körző és 15 szögmérő összesen 187 lej. Mennyibe kerül 1 vonalzó, 1 körző és 1 
szögmérő külön-külön? 

 
5. 3 doboz ceruza és 6 doboz filctoll 114 lej. Mennyibe kerül egy doboz ceruza és egy doboz filctoll, ha 

tudjuk, hogy egy doboz filctoll ára 4 lejjel több 1 doboz ceruza áránál? 
 

6. 3 kifli és 4 sütemény ára 43 tallér. Egy sütemény és még 3 tallér 2 kiflit ér. Mennyibe kerül 5 kifli és 5 
sütemény? 

 
7. Egy színházjegy 2-szer annyiba kerül, mint egy mozijegy. Öt mozijegyért és 7 színházjegyért 

összesen 95 lejt fizetünk. Mennyibe kerül egy mozijegy? Hát egy színházjegy?  
 

8. Öt személygépkocsi és 3 mikrobusz 51 személyt szállít. Ha egy mikrobusszal négyszer több személyt 
lehet szállítani, mint egy személygépkocsival, számítsátok ki: 
a) Hány személyes a mikrobusz? 
b) Hány személy szállítható 9 ilyen gépkocsi és 4 ilyen mikrobusz segítségével? 
 

9. Három ceruza ára megegyezik egy töltőtoll árával. Egy ceruza és egy töltőtoll 28 lejbe kerül, és 15 
töltőtoll ugyanannyiba kerül, mint 9 könyv. Számítsátok ki, mennyibe kerül egy ceruza, egy töltőtoll 
és egy könyv! 
 

10. Egy virágcsokor, mely 8 szál kardvirágból és 6 szál liliomból áll, 72 tallér, míg a 6 szál liliomból és 4 
szál kardvirágból álló csokor ára 48 tallér. Mennyibe kerül az 5 szál kardvirágból és 4 szál liliomból 
álló csokor? 

 
11. Zsófi mézet vásárolt az erdei vegyesboltban. Egy csupor mézet azonnal elfogyasztott, és az üres 

csuporba kérte a második adag mézet. Ha tudod, hogy a méz csuporral együtt 20 tallérba került, és 
a méz 14 tallérral volt drágább, mint a csupor, számítsd ki, hány tallért kellett összesen fizessen 
Zsófi? 

 
12. Két borkereskedő érkezett Bagdadba, és a várkapunál vámot kellett fizetniük (az áru értékének 

meghatározott részét) ahhoz, hogy árulhassák a bort. Az első kereskedőnek 64 hordó bora volt, ezért 
5 hordó bort és 40 aranyat kellett fizetnie, a másiknak 20 ugyanolyan hordó bora volt, ő 2 hordó bort 
adott, és visszakapott 40 aranyat. Hány aranyba kerül egy hordó bor? 

 
13. A debreceni vásárban 3 libáért adnak egy pulykakakast. Egy pulykakas és 2 liba 30 tallérral többe 

kerül, mint 3 liba. Hány tallérba kerül egy pulykakakas? 
 

14. A kispiricsi vásáron 1 liba 6 kakast ér, 1 kacsáért és 2 tyúkért 3 kakast adnak, 1 kacsa 4 tyúkkal 
egyenértékű. Hány tyúkot kell adnunk, ha 1 libát szeretnénk hazavinni? 

 
15. A boltban 2 ugyanolyan csokit akartam venni, de ehhez hiányzott 4 tallérom. Így csak egy csokit 

vettem, és visszakaptam a pénzemből 5 tallért. Mennyi pénzem volt? 
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