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Mintafeladatsor 

Pizza party

1. Seholfalu pizzériájának konyhafőnöke 20 pizzát tud elkészíteni 5 óra alatt. 

a) Hány pizzát készít el a konyhafőnök 1 óra alatt?

b) Hány pizzát készít el a konyhafőnök 8 óra alatt?

2. Kata tegnap a pizzériában evett. 2000 fabatkát adott a pincérnek, melyből visszakapott egy 500 – 

és egy 50 fabatkás érmét. 

a) Mennyit fizetett Kata?

b) Gergő Katához képest másfélszer annyit költött. Mennyi fizetett Gergő?

3. Seholfalu pizzériájában 4 pincér dolgozik. Az első pincér 10 pizzát, a második az első pincérnél 

5-tel többet, a harmadik pincér az első és a  második pincér által kivitt pizzák összegét, míg a 

negyedik pincér az első két pincér által kivitt pizzák összegének az ötödével több pizzát vitt ki. 

a) Ki vitte ki a legtöbb pizzát?

b) Ki vitte ki a legkevesebb pizzát?

c) Hány pizzát vitt ki összesen a második és a harmadik pincér?

d) Hány pizzát vitt ki összesen a 4 pincér együtt? 

4. Seholfalu pizzériájában a sonkás pizza 1200 fabatka volt, de leárazták 20 %-kal. Ugyanebben a 

pizzériában a gombás pizza 1250 fabatka volt, majd csökkentették az árát az ötödével.

Melyik pizza lett az olcsóbb a leárazások után?

5. Seholfalu pizzériájának a múlt hétfői napon 100 vendége volt. Minden vendég evett legalább egy 

pizzát, és ivott legalább egy 2 dl-es üdítőt. Mennyi volt legalább a pizzéria aznapi bevétele, ha egy 

pizza legalább 950 fabatkába kerül, míg 1 dl üdítő legalább 75 fabatka?

6. Seholfalu pizzériájában össze szeretnének állítani egy menüt, ami áll egy pizzából, egy salátából, 

és egy italból. Hányféleképp lehet összeállítani a menüt, ha 2-féle salátából, 5-féle pizzából, és 2-

féle üdítőből lehet választani? 
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7. Seholfalu pizzériájának étel- és italkínálata bővült. Ismét össze szeretnének állítani egy menüt, 

ami áll egy pizzából, egy salátából, és egy italból. Hányféleképp lehet összeállítani a menüt, ha 3-

féle salátából, 6-féle pizzából, és 4-féle üdítőből lehet választani?

 

8. Seholfalu pizzériájához három út vezet a falu hídjától. Bencének át kell mennie ezen a hídon, 

hogy eljuthasson otthonából a pizzériába.  Bence a hídhoz 5-féleképp tud eljutni otthonról.

Hány különböző úton juthat el Bence a pizzériába az otthonából?

9.Seholfalu pizzériájának múlt heti bevételét mutatja a következő diagramm. 

a) Melyik nap volt a legnagyobb a bevétel?

b) Melyik nap volt a legkisebb a bevétel?

c) Hány fabatka a különbség a legnagyobb és a legkisebb bevétel között?

d) Mennyi volt a héten az összbevétel

e) Mennyi volt az átlagbevétel a héten? Egész számra kerekítve add meg a választ!

10. Seholfalu konyhafőnöke vett egy híres pizzareceptet 25 000 fabatkáért, majd  eladta 30 000 

fabatkáért. Később visszavásárolta 40 000 fabatkáért, majd újra eladta 45 000 fabatkáért. Milyen 

eredményt könyvelhetett el ezen üzletek befejeztével? 
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11. Egy négytagú család a pizzériában vacsorázott. Mindenki egyféle pizzát kért, és mind a négyen 

különbözőt. A következőket tudjuk még:

– Anya gombásat vagy sajtosat kért

– Öcsi nem kért sonkásat

− Lili nem evett se sajtosat, se rákosat

− Apa sonkásat kért.

Kit mit rendelt?

12. A pizzériában egy megbeszélést tartottak, melyen 7 üzletember vett részt. Ha mindenki kezet 

fog egyszer mindenki mással, akkor összesen hány kézfogásra kerül sor?

13. Szeleburdi Reni a pénzének harmadát elköltötte édességre, a megmaradt összeg 2/3-át pedig 

elvesztette. Ezután épp hogy ki tudta fizetni a pizzériában a 150 fabatkás üdítőt. Mennyi pénze volt 

eredetileg Reninek?

14. Seholfaluban nyílt egy új gyorsétterem. Az alábbiakban látod az étterem kínálatát.

a) Robi 3 barátjával a gyorsétteremben ebédelt. Összesen 7 400 fabatkát fizettek.  Ha mindenki 

ugyanannyiért vásárolt, mennyit költött egy-egy gyerek?

b) Csabi vett a gyorsétteremben két sajtburgert, egy nagy burgonyát, egy kis üdítőt és egy csokis 

fagylaltot. Hány fabatkát fizetett összesen?

Ha tetszettek a feladatok, nevezz be a versenyre! Sikeres versenyzést kívánok!

Gindilla Orsolya
A verseny szervezője

Fb = fabatka

Étlap és itallap
Reggeli Saláták Édességek

Sonkás toast 180 Fb Kertészsaláta 680 Fb Burgonyák Epres shake (4 dl) 401 Fb
Duplasajtos toast 205 Fb Görög saláta 790 Fb Kis burgonya 250 Fb Banános kehely 398 Fb

Hamburgerek Cézár saláta 805 Fb Közepes burgonya 304 Fb Csokis fagylalt 276 Fb
Hamburger 300 Fb Üdítők, italok Nagy burgonya 350 Fb Tölcséres fagylalt 165 Fb
Sajtburger 350 Fb Kis üdítő (2 dl) 195 Fb
Barbecue hamburger 425Fb Nagy üdítő (4 dl) 342 Fb
Óriás hamburger 712 Fb Kávé 200 Fb
Óriás sajtburger 750 Fb Cappucino 243 Fb
Csirkeburger 400 Fb Kakaó 197 Fb
Halas burger 407Fb Ásványvíz 180 Fb


