
Sorozatok 

Számtani sorozatok 

1. Egy számtani sorozat első eleme 8, differenciája 7. Mekkora a sorozat tízedik eleme és 

mennyi az első tíz elem összege? 

2. Egy számtani sorozat első eleme 6,hetedik eleme 36. Mekkora a sorozat differenciája? 

Mennyi az első tíz elem összege? 

3. Egy számtani sorozat harmadik eleme 13, differenciája 2. Mekkora az első tíz tag összege? 

4. Egy számtani sorozat első eleme 4, differenciája 7. Határozd meg a sorozat 32. tagját és az 

első 32 tag összegét? 

5. Egy számtani sorozat negyedik eleme 10, hetedik eleme 19. Állapítsuk meg a sorozat első 

elemét és különbségét! 

6. Egy számtani sorozat első eleme 13, az első száz elem összege 26050. Mennyi ennek a 

sorozatnak a differenciája? 

7. Egy számtani sorozat második és negyedik elemének összege 16, első és ötödik elemének 

különbsége 28. Állapítsuk meg a sorozat első elemét és különbségét! 

8. Egy számtani sorozat első három tagjának az összege 12, a harmadik, a negyedik és az 

ötödik tag összege 30. Melyik ez a sorozat? 

9. Egy számtani sorozat hatodik, hetedik és nyolcadik elemének összege 96, a tízedik, 

tizenegyedik és tizenkettedik elemének összege 156. Mekkora az első elem és a differencia? 

10. Egy számtani sorozat első három elemének összege 18, az ötödik eleme 0. Mekkora a 

sorozat első eleme és különbsége? 

11. Egy háromszög oldalhosszúságai egy számtani sorozat egymást követő tagjai. A háromszög 

kerülete 27 cm, a legrövidebb és a leghosszabb oldalának szorzata 65. Mekkorák a 

háromszög oldalai? 

12. Hány ülőhely van egy olyan nézőtéren, ahol az első sorban 15, az utolsó sorban 28 ülőhely 

van, és minden sorban eggyel több, mint az előzőben? 

13. Egy színházi nézőtéren harminc sor van. Minden sorban kettővel többen férnek el, mint az 

előzőben.  Hány ember fér el a nézőtéren, ha a 15. sorban 50 férőhely van? 

14. Egy könyvespolc 10 polcán összesen 550 könyv van. Mennyi könyv van az első és az utolsó 

polcon, ha minden polcon tízzel több könyv van, mint az alatta lévőn? 

15. Hány oldalú az a sokszög, amelynek a szögei egy olyan számtani sorozat egymást követő 

tagjai, amelynek az első tagja 100°, a differenciája 10°? 

16. A londoni Baker Street páratlan oldalán (a házszámok a páratlan számok) sétálva 106 ház 

előtt haladtunk el. Összeadtuk a házszámokat, és 12296-ot kaptunk. Hányas számú ház elől 

indultunk, és hányas számú ház előtt fejeztük be a sétát? 

17. Egy könyvszekrény nyolc polca közül a legfelsőn 35 könyv van, és minden további polcon 

néggyel több, mint a felette lévőn. Hány könyv van a könyvszekrényben? 

18. Egy 2 m hosszúságú sálat akarunk kötni. Ha az első napon 18 cm-t, majd pedig minden nap 

az előző napinál 4 cm-rel hosszabb darabot kötünk, akkor hány nap alatt készül el a sál? 

19. Golyókat helyezünk el háromszög alakban úgy, hogy az első sorban egy golyó van, a 

másodikban kettő, a harmadikban három, és így tovább. Hány sorban tudunk elhelyezni 66 

golyót? 

20. Könnyelmű fiatalember ismerősünk 100 000 $ készpénzre tett szert, és első útja Monte-

Carlóba vezetett, ahol szerencsejátékokkal próbálta növelni vagyonát. Csakhogy már az 

első napon 10 $-t vesztett, és minden azt követő napon 3 $-ral többet, mint az előzőn. 

Legfeljebb hány napig játszhatott? Mennyit vesztett a 10., 200., illetve az utolsó napon? 
Maradt-e 250 $ pénze arra, hogy elutazzon nénikéjéhez kölcsönkérni? 



Mértani sorozatok 

21. Egy mértani sorozat első eleme 3, hányadosa 2. Mekkora a nyolcadik elem, és mennyi az 

első nyolc elem összege? 

22. Egy mértani sorozat első eleme 64, hányadosa 0,5. Mennyi a hetedik elem és az első hét 

elem összege? 

23. Egy mértani sorozat első eleme 1, hányadosa –1. Mekkora a huszadik elem, és mekkora az 

első húsz elem összege? 

24. Egy mértani sorozat első eleme öt, hányadosa három. Mennyi a tízedik eleme, és mekkora 

az első tíz elem összege? 

25. Egy mértani sorozat első eleme 4, hányadosa 3. Mennyi a sorozat első hét tagjának összege? 

26. Egy mértani sorozat első eleme 5, negyedik eleme 40. Mekkora a sorozat tízedik eleme? 

27. Egy mértani sorozat első eleme 7, harmadik eleme 63. Mekkora a kvóciens? 

28. Egy mértani sorozat első eleme –6, ötödik eleme –96. Mekkora a sorozat hányadosa? 

29. Egy hételemű mértani sorozat első eleme 1, hetedik eleme 4096. Mekkora a hányadosa és 

az összege? 

30. Egy mértani sorozat második tagja 3, hatodik tagja 48. Mennyi az első 10 tag összege? 

31. Egy mértani sorozat második eleme 6, a kilencedik eleme 13122. Mennyi az első tíz elem 

összege? 

32. Egy mértani sorozat harmadik tagja 6, hetedik tagja pedig 486. Határozd meg a sorozat első 

tíz tagjának összegét! 

33. Egy mértani sorozat harmadik és negyedik tagjának összege 80, az ötödik és harmadik 

tagjának különbsége 240. Melyik ez a sorozat? 

34. Hány elemű az a mértani sorozat, amelynek első eleme 5, utolsó eleme 5120, hányadosa 2? 

35. Egy mértani sorozat első eleme 2, hányadosa 5. A sorozat hányadik eleme az 1250? 

36. Hány elemű az a mértani sorozat, amelynek első eleme 1, hányadosa 4, összege 341? 

37. A mértani sorozat első tagja 3, az n-edik tagja 729, az első n tag összege 1092. Melyik ez a 

sorozat, melyik az első öt tagja? 

38. Adott egy 8 egység átfogójú derékszögű háromszög, amelynek nagyobbik hegyesszöge 60°-

os. A háromszög hosszabbik befogója egy mértani sorozat első eleme, a rövidebbik befogó 

a kvóciens. Határozzuk meg a sorozat első hat elemének az összegét! 

 

Számtani és mértani sorozatok 

39. Egy mértani sorozat és egy számtani sorozat első tagja 2. A mértani sorozat harmadik 

illetve ötödik tagja a számtani sorozat második illetve tizenegyedik tagjával egyenlő. 

Mekkora a mértani sorozat 2005. tagja? 

40. Adott egy számtani és egy mértani sorozat. A számtani sorozat differenciája egyenlő a 

mértani sorozat hányadosával, valamint a két sorozat harmadik eleme azonos. A számtani 

sorozat első eleme 12, a mértanié 4. Mekkora lehet a kvóciens és a különbség? 

41. Egy számtani sorozat második tagja 7; e sorozat első, harmadik és nyolcadik tagja egy 

mértani sorozat három, egymást követő tagja. Határozza meg e mértani sorozat 

hányadosát! 

42. Egy mértani sorozat első három tagjának az összege 26. Ha az első taghoz 1-et, a 

másodikhoz 6-ot, a harmadikhoz 3-at adunk, egy számtani sorozat egymást követő 

tagjaihoz jutunk. Határozza meg a mértani sorozatot! 

 



Kamatos kamatszámítás 

43. Egy új gép ára 200 000 Ft. Elhasználódás és elavulás miatt évenkénti 20 %-os 

értékcsökkenést figyelembe véve, mennyit és a gép 4 év múlva? 

44. Egy sertéshizlaldában 2500 sertés van. A mindenkori állatállomány évente átlagosan 5 %-

kal gyarapszik, de kétévente a meglévő állomány 3 %-át levágják. Mennyi állat lesz 12 év 

múlva? 

45. Egy városnak 50 évvel ezelőtt 700 ezer lakosa volt. Az átlagos évi népszaporulat az elmúlt 

ötven  év során 0,45 % volt. Hány lakosa van most s városnak? 

46. Hány forint értékben vásároltunk értékpapírt, ha fél év után, havi 10 %-os kamatra 

1 771 561 Ft-ot ért a papír? 

47. Egy baromfitelepen havonta 20 %-kal nő az állatállomány. Hány baromfi volt egy negyed 

évvel ezelőtt, ha most 135-en vannak a telepen? 

48. Beteszünk a bankba 500 000 Ft-ot évi 8 %-os kamatra. Hány év múlva lesz először 

900 000 Ft a számlán? 

49. Mennyi volt az éves kamatláb, ha 2 000 000 Ft-ot egy számlán kamatoztattunk, és három 

év múlva 2 590 058 Ft-ot vehetünk fel? 

50. Évente átlagosan hány %-kal csökkent annak a falunak a lélekszáma, ahol hét évvel ezelőtt 

3200-an laktak, ma pedig 2982-en élnek. 

51. Hány százalékkal csökkent évente (egyenletes mértékben) annak a gépnek az értéke, amely 

három éve 1 800 000 Ft-ot kóstált, most pedig 1 105 425 Ft-ot? 

52. Hány hónapra kössük le 2 000 000 Ft-unkat, ha a bank 8 %-ot ad havonta, és 2 800 000 Ft-

ért akarunk személygépjárművet (kocsit) vásárolni? 

53. Egy 1 200 000 Ft értékű gép évente 30 %-kal ér kevesebbet. Hány év múlva lesz először az 

értéke 150 000 Ft alatt? 

54. Hány év alatt növekszik kétszeresére a bankba betett évi lekötésű összeg, ha a lekötés 

idején 8,25 %-os évi kamatot kínálnak? 

55. A papucsállatkák átlagban egy nap alatt osztódnak ketté. Hány nap után lesz egy 

papucsállatkából 32 768 papucsállatka? 

56. Egy szigeten a rágcsáló-populáció 6561 egyedből áll. Tudjuk, hogy a rágcsálófajta évente 

két alkalommal szaporodik. Minden egyes szaporodási időszak végén az állomány létszáma 

50 %-kal nő. Hány évvel ezelőtt telepedett meg a szigeten ez a kis rágcsáló, ha kezdetben a 

populáció 256 egyedből állt?  


