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A’ vìszonyok- és arániokról. - ‘ 
____._n.- _ 

L §. 1. 

Ha Мt egynemü mennyiséget összehasonlítlmk; 
vagy 1).azt vesszük tekintetbe, mefmyível nagyobb 
az egyik a’ màsiknál; ’s ezen -összehaisonlitás szám 
tam"vz'sxonynak (ratio arîthmetica) neveztelik; vaду 
2). an vesszük -lekintetbe. hányszor foglaltatíl: 
az egyik a’ lnásìkban; ’s ezen összehasonlitás te'rta- 
m' vìszonynak (ratio geometrica) neveztetik. ` 

-А‘ viszony tehát két összehasonlított mennyiség- 
М1 ан. Az elsů elo'--.a’ másik utótagnak nevezte- 
tik. Е’ két taдаt a’ szamani viszonyban két pont közé 
vetelt huzással a’ tértani viszonyban két pont 
( : )választja el egymástól; például 3 3 6; ’s igy mon 
doun ki: Három viszonyban áll нaши, vagy 3 a1‘ány- 
Ш: 6hoz. — 3 az elötag, 6 az ntótag. 

§. 2. А’ számtanz' 'v1'szony- е’: arányról. 

Azon szám, melly az elö- és ищa; кат ‘ей 
lönbséget mutatja külzelékvzek (ditferentia) томal!!‘ , 
’.1 a: elö~ és "мы; kön kissé fölebb пaнк, peldául 

.R 

s-;-6; a’ kiuzelék 2. 

_„_. :.-„.,_„- _ 
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A’ külzselefk «шт a‘ számtani viszonynak mér 
téke. Azért azon viszonyok egyenlök, mellyekben e 

2 

gyenlö a’ külzelek; решат е’ két viszony 6-1-4; és 
2 

8-1-6 egyenlö, шея'! 'mind kettönek a’ külzeléke 2. 
Нa kéc egyenlö számtani viszony eg'yenlöség je 

Не anal (=) köntetik össze, számtam' arány (pro 
portio arithmeiica) ered; р. 6+4= 8-1-6; és mon 
dom: hat aránylik négyhez, mint nyolcz haши. 

Az nrány (proportio) négy taghól áll; az elsö és 
negyedik kül- a’ második és harmadik beltagoknak 

‚„ neveztetnek, р. 6+4= 18+16; 6 és 16 kill- 4 
f és 18 beltagok. - Az elsö és harmadik elo'-a’ másc 

dik és negyedik utótagoknak neveztemek. Így` az 
elöubi pélaaban в és is elö- 4 és 16 uwxagok. 

А’ számtam' arányban a’ kültagok össxege 
(6-|-16=22) eg-yeulo' a' beltagok összegekzel. 
(4+1s==22). 

Innét következik, роду a’ hiányzó tagot kivonás 
àltal fellalálhalni. Ha еду künag hiányzik, a' beltagok 
összegéböl az ismert канaт kivoixom; ha еду beliag 
hiányzik, a' kiiltagok összegéböl az ismert. beltagot 

"овощ ki, -’s a’ külzelék -a'.keresett tagot adandja; 
репы“! 8+5=6+х; x'-=5-{-'6-- 8=3; 3 а" 
keresett kiìltag. VagyS--',--x=6--1-3; x= 8-{-3-6 
-=5; 5 a’ kereselt выпад. 

*") Az ismeretlen tag helyett x ‘гaзy y tétetik. S 

1 

. .4 §. 3. A’ tértam' m°s2;ony1'o'I. 

'Te'rtam°m'szonynak nevezletík azon összeha- 
sonlitáe, mellyben aн vesszük tekìntelbe: Íuínyszor 
foglaltatik az utótag az elótagban; a' наш, 
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melly megmutalja, hányszor foglaltatik az utótag az` 
elötagban, Ímtványnak vagy háuyadosnak (expo 

2 

nens,quotus)neveztetik; példáulô : 3; 3 a’ 6ban fog 
laltatik kétszer; 2 a' Íuínyados: és mivel a’ két наш 
viszonyos nagyságát mutatja , а’ tértam' Ivz‘.«»‘.z'wzyn¢zÍö 
me’rte'ke. - 

Azon viszonyok tемt egyenlök, mellyekben a’ 
hányados egyenlö. ‘ 

Elótag ,ŕ osztandó , számláló , ушам :- utó 
tag , osztó, nevezo' ugyan ш a’ dolgot jelenlik, csak 
a’ nevezet különbözö: merc minden viszony törtszám 
mal is kifejezhetö, ha az elötagot számlálónak, 
az utótagot pedig nevezóhek veszem: és viszont, 
mindeu шпагат viszonyt ‘ела: ki: például ezen vi 
szonyt 4 : 3 igy fejezhetem ki törtszámmal #3. Vagy e 
zen törtszámot 93 viszonynya13 2 2. ` . 

A'mit tем! az osztáshan az osztoval 'és eloysztan 
пот, vagy a’ törtszámokban a’ száinlálúval és neve 
zövel tehelni, aж telletni a’ viszonyban is az elö- és 
ulótaggal. . 

Jcgyzet. Az elötagot is sziiite lellet nevezönek, és az u 
tótagot szómlálónak venni; ez a’ viszonyra nézve vá|to- 
zást nem tesz. Egyre jö, akár mondom : '8 két akkora 
mint 4; akár pedig: 4 fél akkora 'mint 8,«Mivel a’vi-- 
szony tagjait osztásjegyével (2 ) választjuk el, az oни‘ 
tásban pedig mindig пoгиб két pont után Ы1, itt is al 
utótagot osztónak vesszük. 

A' törtszám nem vállozik, ha a’ számlálót és ne 
vezöt ugyan azon számmalsokszorozzuk vagy elosztjulr. 
' А' »viszsony se zfáltozik, ha az eló’- е} utó 
tugot ugyan azen számmal- solsszorozzula «жду 

2 

closßtjuk. Úgy ezen viszony 6 : 3, hárommal sokszo 
. \ 1* 
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Я 2 
rozva 18 2 9;vagy hároxmnal elosztva 2 2 1 nem vál 
ìozott; mert a' hányados mindig 2. 

' igy soo : 6=1so : 3 = 6021.És vakman 
-míndegy, akár mondom 360 kr. ‘вы 6 frtot, akár 

180 kr. 3 то‘, akár 60 kr. 1 ‘нов. 
Нa a’ viszony 1б‘‹в2аш01‹1›61 áll, egészekkel ki 

fejezhetem , ha az вклaда: az utòtag nevezöjével, az 
utótagot рейд az elötagéval sokszorozom , és а" neve 
zôket elhagyom. Mivel akkormiad a’ ш tag идут: azon 
számokkal`sokszoroztatik, ez állal pedìg a' что“ nem 
változik. р. 73 : ‘/Q a’szà.mlálúkat а’ nevezökkel sokszo- 
rozva 2X3 2 1X5; a’ jelentelt szokszorozást végbe 
viven 6 2 5. 

- Ha a’ lörtszámok nem tiszîàk , elöbb tisztákrn 'a 
lakitom at: p. 3% 2 2&5; tisztákra ‘И 2 *}’5;egészekk’el 
kifejezve 13X5 3 i1X4|=65 3 44. 

ё. 4. Az össßetett viszsonyról. 
На több vтелу elötagjait egymással, és utó 

щит: is egymással sokszorozzuk, a‘ sokszorozmá.‘.\y- 
bol összetett vìszony ered. Például 

Az elo-- és utótagokat egy- 4 2 2 
mással sokszorozván, 3 : 9 

cred - 15 2 5 
____.___________._..-----»- 

ezen Íiìsszetett vЕленy 180 2 90 

Vaiamint az egyes, úgy az üsszetett viszony se 
vtltozik. az elosztás, ‘аду sokszorozás МЫ; pemaul 

'.1 2 
180 ч: 90 tizzel elosztva lesz 18 2 9, még kilencz 

2 

ezel elosztva реал‘; 2 2 1. Mivel a' llányados mindig 
kettö, az arány nem vàltozott. ‘ 
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Ha az egyes viszonyokban törtszámok talállat- 
nak, egészekkel kifejezlneteni 3. §. szerint. 

J egyz et, нoв)‘ а’ legkisebb öslzetett vìszonyt feltalálhas 
sam , az egyes viszonyokban a’ sokszorozást csak meg 
jegyzem, és az egyenlö számokat, mellyek az elo- és 
utótagokban elökerülnek, kitörlöm; vagy az osztható 
elö- és utótagokat egy szánm1alelosztom.- Нa a’ hánya- 
дoз egy, aklior az elniaradhat, inert nem sokszoroz. 
Ha pedig a’ rövidítés után mi sem marad., egy értemlö. 
Legyenek ezen egyes viszonyok összetett viszouyra ál 
talalakítandók. 

11 tákra át- Z 2 11 lul Видeл" 5 : ИХЁ 4--el 

5*/3 . 221% 2><3:16 

55: 3va.gytiu~ $52 Bvagy egészek- 4' . 2 3><5 még: 
Х 

ìßalakítva ‘Е’. 2 Э’. és xövidítye MX4 2 3></1 8198". 
 

. A’ legkisebb ôsszetett viszony 1 2 3><4-~..=1 2 12 

- M á s p él d a. 

lagy tisz- 2 2 ‘V5 vagy egészek- 2><5 2 4 és to 
tákra áta- X 2 ’lâ kel kifejezve 3><3 : 5><8 vább 
мы“. 1%, 2 3 és röviclítve 14 2 3><5 el 

Sîé 2 2*/7 32><7 : 24><7'°lltv- 
Ю Задачи: 0.000... GÚGIIIY  ??xC ?èN

 

A’legkisebb бsszeмt viszony 7 2 l0. 

§. 5. А’ tértam' arányŕól. 

Két egyenlö tértani viszony, ha egyenlöség je 
"gye tétetik közbe , térlaui arányt képez. 

p. 3 2 6=5 2 10; és mondom: három hathoz, шт. 
öt tizhez. . 

“) Arány-nevezet тa": ezentúl tértani arány értenßlö. 
Minden arányban a’ kültagok s0Ã8:0flN~ 

mánya egyenló’ а’ beltagokéval. 
р. з : 6=5 : 10; a’ külnagok 3)<10=-_.-.3o а’ 
heltagok 6X5 = 30. А’ jò aràny ismertetö jegye tel1át1)~ as едут’ 
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lo' Íuinyadoa mind a' két viszonyban. 2). а’ kůl- е’: 
beltagok едут“ sokszorozmánya. 

Ebben az arányban 3 2 6 = 5 2 10; 
1 ö 3 6><5 6><5 -sz r —— 10 , 2~szor 10 =T, 

3><10‚ . 3><10 3-szor6=-» 
 5 4-szer 5 = azaz 

Jllinden ‘шип; egyenló' a’ beltagole sokszo 
rozmányával‘, Лампа а’ másik Íeültaggal. És 

Míndm beltag egyenlo' a’ kültagola sokszo 
rûzmáuyával, elosztva а’ másik bellaggal. 

E' szerint aká rmelly hiányzó tagot fellalálhatok. 
Ha egy Ютag hìányzik, a' bellagokat egymással sok 
szorozom, és a’ sokszorozmányt az ismert küllaggal 
elosztom. ' 

. Ha egy beltag hiányzik, a’ künagokat sokszo- 
rozom, és a’ sokszorozmänyt az ismert beltaggal el- ‚ 
osztom; például ' 

6><5 

Т=10 ; a’ negyedik tag l0. 326=5:x; х: 

3><1 0 
vagy 3 2 x:5 2 10; х: 5 :6; a’ második tag б.  

I 

ё. 6. Az arány változásáról. 

Az -‘ ' megmarad (11. ez 3 2 6=5 2 10.) 
1, На ltagokat egymással felcserélem, mint 

10 2 6 I 

2. На 'rokat egymàssal felcserélem, mint 
З ° 5== 

Па :akat a’ beltagokkal Íelcserélem, 
â 3 5. 
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4. Нa а’ viszonyokat felcserélem, mint' 
5 2 10= 3 2 6. inert a’ kül- és beltagqk sokszoroz- 
mánya mindig egyenlö. 

Az arány színte megmarad, ha egg kül- ё: 
beltagot ugyan axon szsámmal szokszorozok, 
саду elosxtok. `‘ 

Például ezen viszonynak 3 2 6 = 5 2 10 egy 
kül- és ‘шкaфat 3-шa1 szokszorozva lesz: - 
3><3 2 6=5><3 2,10, azaг 9 : 6:15 : 10; vagy 
3 2 6><3=5 2 10><3, azaz 3 2 18:5 2 30; vagy 
háfommal давит‘ . 
1 ё 2=5 2 10. Az arány megmaradt, теrt a’ капа 
gok sokszorozmánya mindig egyenlö a’ beltagokéval. 

E’ szerint minden arányt, mellybén iörtszńmok 
vannak, egészekkel irhatok ki, ha a’ külcag nevezö 
iével valamelly beltagot, a’ beltalg- nevezöjével pedig 
valamelly küllagot sokszorozok. p. 2%, 2 4%=3%, 2 x; 

:I 

‚штат‘ %=’%=%=1г 
vagy 7><6><2 2 28><3=7 2 х; 

1 . 3 , ’s 2vel elosztva, lesz 1 2 = 2 x. 
Az elsö tag nevezöjével a’ második фagoй; a’ másodikés 

harmadik tag nevezöjével az elsöt sokszorozom, ‘югу 
inkább a’ történemlfî snkszorozást megjegyzem. 

H) Az arány tagjait elosztással rövidítem, ha az egyenlô 
számokat kitörlöm, niellyek egy kül- és beltagban (azм, 
mellyck az elsö és második, vagy elsö és harxiladik tag 
ban) elöfordúluak; vagy ha egy kiil- és .beltagot ugyan 
azon számmnl -визztok. p. 1% 2 l}Q=2V2 2 х; a’ törtszá 
шokat tisztákra hozva: 2 %,=V2 2 х; a’ törtszámokal: е 

"‘ gészekkel fejezve ki: 5><3><2 : 4><3._--=5 2 x; a’ kül 
1" в; és beltagokban elöforduló egyeulö számokat kitörölvo 

(3 és 5) lesz: 224=12x. 
**ë‘) Ha egy kül- és beltagban ugyan пoп nevezö elökeriìl, 

' az elöbbiek szerint elhagyllatom. p. И; 2 %.= 29;vagy 
f`~“" 2><ß 2 3><ß=6 2 9; vagy 2 : 3=6 2 9. Más pадa: 

..:\,'*2/4 2 8-.-_-% 2 12; vagy 2><4 2 8---3><4-2 12; vagy 2 2 8 
”? 33:12’ 1'.-iii „ ' - ' 

31.53111“-sux./.:-'.'¢.‘r... . 



6 

lo' hányados mind а’ ш viszonyban. 2). а’ kül- е? 
beltagok egyenló' sokszorozmánya. 

Ebben az arányban 3 2 6=5 2 10; 

 а ö з 6><5 2 6><5 -szr _10, ~sz0r10-- 3, 
3><10‚ . 3><10 

3-szor6=T' 4-szer5= 6 нaz 
1Шпдеп kültag egyenló’ a’ beltagok sokszo 

roßmáug/ával., elosztva а’ másík Íaültaggal. És 
Mindm беда; égyenlo' a’ kültagok sokszo- 

roszmányával, Машин: а’ másík beltaggal. 
E' szerint akánnelly hiányzó taда: fellalálhatok. 

Ha egy kiiltag hiányzik, a’ beltagokat egymással sok 
szorozom, és a’ sokszorozmányt az ismert kültaggal 
elosztom. ` 

. Нa egy иенag hiányzìk, a’ kültagokat sokszo 
rozom, és a’ sokszorozmámyt az ismert beltaggal el- . 
osztom; ]1e'l.da’ul 

` - 6><5 . 
3 : fl'=5 2 x; x:-Z;-:I0 ; а’ negyedik tag lO. 

3><10 
vagy 3 2 х=5 2 10 ; x: :6; a’ második tag 6. 

I 

ё. 6. A2: arány változásáról. 

Az arány megmarad (p. ez з : в = 5 : 10.) 
1. Нa a’ kültagokac egymással felcserèlem, mint 

10 2 6 = 5 2 3. . 
2. Ha a’ beltagokat egymással felcserélem, mint 

325==6210. 
3. Ha a’ kültagokat a.’ beltagokkal ielcserélem, 

mint 6 2 3-.-_-10 2 5. 



“Pf ;; wr‚ zt T- 4‚ ai--.-w»œn.ua\h‚¢¢.».ŕ«.,F- ; -—  

' ,..„.. -. 

4. Ha a’ viszonyokat felcserélem, mint 
5 : 10= 3 : 6. теr: a’ kul- és beltagqk sokszoroz 
mánya lnindig egyenlö. 

Az arány выше megmamd, ha egg kül- ё: 
beltagot ugyan axon számmal szokszorozols, 
саду elosztok. 

Például ezen` viszonynak 3 : 6:’: 5 2 10 egy 
kül- és beltagját 3-xnal szokszorozva lesz: - 
3><3 : 6=5><3 :‚10, azaz 9 : 6=-15 : 10; vagy 
3 2 6><3=5 : 10><3, azaz 3 З 18=5 : 30; виду 
báfjommal давит: - - 
1 .2 2=5 2 10. Az arány megmaradt, теrt a’ küm 
gok sokszorozmánya mímlìg egyenló a’ neuagokéval. 

E’ szerińt minden arányt, mellybén törtszámok 
vannak, egészekkel îrhatok ki, ha a’ кашag nevèzö- 
iével valamelly beltagot, a’ Ьецag nevezöjével pedig` 
valamelly küllagot sokszorozok. p. 2% : 4%;:З% : x;. 

Фигу Z г ‘%=% : х: ' 
magy 7><6><'2 3 2S><3=7 2 X; 

1 ‚ 3 , ’s 2vel elosztva, lesz 1 : 7=1 : x. 
т) Az elsö tag nevezöjével a’ második tagot; a’ másodikés 

harmadik tag nevczöjével az elsöt sokszorozom , vagy 
inkább a’ történemlß sokszorozást megjegyzem. 

Н) Az arány сaда“ closztással rövidítem, ha az egyenlö 
számokat kitörlüm, mellyek egy kül- és beltagbau (aтм, 
lnellyek az elsö és másodìk, vagy elsíî és harrhadik tag 
han) elöfordúluak; vagy ha egy kül- és .beltagot ugyan 
пoп számmal -стеztoй. p. 1’/3 2 l}§=2}’2 2 x ; a’ törtszá- 
mokat tisztákra hozva: 2 äá='2 2 x; a’ törtszámokat e 
gészekkel {суеzve ki: 5><3><2 2 4><3=5 2 x; a’ kill 
és beltagokban elöfonluló egyenlö számokat kitörölve 
(3 és 5) lesz: 2 2 4=1 2 x. 

энд‘) Ha egy kill- és beltagban ugyan мoл nevezä elökerûl, 
az elöbbiek szerint elhagylmtom, p. ’fs 2 %.= 29;vagy 
2><6 2 3><6=6 2 9; vagy 2 2 3=6 : 9. Más példa: 
74: 8:91: 12; vagy 2><4 2 8=3><4 2 12; vagу 2 2 8 
=3 2 12, - - 
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lo" hányados mind a’ két viszonyban. 2). а’ kül- e's 
beltagok egyenlo' sokszorozmánya. 

Ebben az arányban 3 2 6 =5 2 10; 

 1 .. з 6><5 2 6><5 -szor _ 10 , -sz0r 10 --- 3 , 
3><10. . 3><10 

3-sz0r6=-5_~» 4-szer 5= 6 azaz 
Mz'nden kültag egyenló’ a’ beltagoïi sokszo 

rozmányával, (Лавина а’ másik kültaggal. És 
Míndfn дана; egg/enló' a’ kültagok sokszo 

rozsmányával, elosztva a’ másík beltaggal. 
E' szerint akármelly hiányzó гaды fellalálhatok. 

Ha еду kültag hìányzik, a’ bellagokat egymással sok 
szorozom, és a’ sokszorozmányt az ismert kültaggal 
elosztom. ' 

 Нa egy beltag hiányzìk, a’ külcagokat sokszo- 
rozom, és a’ sqkszorozmänyt az ismert beltaggal el- . 
osztom; pe'l.da’ul 

` 6><5 . 
3 2 (l'=5 2 x; x:-3;'-=l0 ; a’ negyedlk tag 10 

3><1 0 
 vagy 3 2 1:5 2 10; х: =6; а.’ második tag 6. 

ё. 6. A2: arány változásáról. 

Az arány megmarad (12. ez 3 2 6= 5 2 10.) 
1. Ha a’ kültagokat egymással felcserélem, mint 

10 2 6 = 5 2 3. 
2. Ha a’ beltagokat egymással felcserélem, mint 

325==6210. 
3. Нa a’ kültagokat а.’ beltagokkal -felcrmélem, 

mint 6 2 3=10 2 5. 



- .‚„'—_гц„".——.‚_.-‚_- . 

\ 

4. Ha а’ víszonyokat felcserélem, mint 
5 2 10= 3 2 6. теrа a’ kül- és beltagok sokszoroz 
mánya mìndig egyenlö. 

Az afán színte me mararl, ha e kül- ё: у 5 gy 
beltagot идут: axon számmal szokszorozok, 
‘ваду elosxtok. 

Például ezen` víszonynak 3 2 6 : 5 2 10 egy 
kül- és beltagját 3-mal szokszorozva lesz: - 
3><3 2 6=5><3 2.10, azaz 9 2 6:15 2 10; magy- 
3 2 6><3=5 2 10><3, azaz 3 2 18:55 2 30; виду 
háfommal дожди: ' - ' 
1 г 2:5 2 10. Az arány megmaradt, mert a’ külta- 
gok sokszorozmánya шип“g egyenlö a’ beltagokéval. 

E’ szerint mindén arányt, mellybén törtszàmok 
vannak, egészekkel íШatо}: ki, ha a’ kültag nevézö 
iével valamelly beltagot, a’ beltag nevezöjével pedig' 
valamelly kültagot sokszorozok. р. 21/3 2 4%=3}§ 2 x;. 

vage/ Z. : ’%=% = х; " 
vagy 7><6><2 2 28><3=7 2 x; 

1 ‚ 3, ’s 2ve1e1oszwa, lesz 1 2 7=1 2 x.  - 
д’) Az elsö tag nevezöjével a’ másodìk ‘agot; a’ másodikgês 

harmadik tag nevezöjével az clsöt sokszorozom , ‘мы 
inkább a’ türténendß sokszorozást megjegyzem. 

Н) Az arány tagjaìt closztással rüvìdítem, ha az egyenlö 
számokat kitörlöm, mellyek egy kül- és beltagban (пaя, 
mellyek az elsö és másodîk, vвы elsö és harrhadik tag 
ban) elöfordúluak; vagy ha egy kül- ésbeltagot ugyan 
azon számmal -elosztok. p. 1%: lys--=‘-2}’2 2 х; a’ törtszá- 
тokat tisztákra hozva: 2 *,§='2 2 х; a’ törtszámokat e 
gészekkel fejezve ki: 5><3><2 2 4><3:=5 2 x; a’ kül« 
és beltagokban elöforduló egyeulö számokat kitörölvv 
(3 és 5) lesz: 2 2 4.-:1 2x. ' 

мы) Нa egy kül- és beltagban ugyan пoп nevezö elökerül, 
az elöbbiek szerint elhagylmtom. p. 6 2 э‘: 29; vagy 
2><6 2 3><6==6 2 9; vagy 2 2 3=6 2 9. Más példa: 
7.2 8=%212; vagy 2><4 2 8--3><4'2 12; vagу 2 2 8 
:B : 12! ' - - 

mi 



6 

lo' Íuinyados mind a’ ш viszonyban. 2). a’ kül- és 
beltagok egyenló’ sokszorozmánya. 

Ebben az arányban 3 2 6:5 2 10; 

 1 .. 3 6><5 2 6><5 -szor -_- 10 , -sz0r 10 -- 3 ‚ 
3><10‚ . 3><10 

3~szor 6 :-5-» 4-szer 5 : 6 Maz 
.Minden kültag egyenló' a’ beltagok soksza 

rozmáilyával‘, elosztva а’ másik Íaültaggal. És 
Minden beltag egyenló' a’ kültagok sokszo 

rozmányáwl, elosztva a’ másik beltaggal. 
E' szerint akármelly кладут tagot fellalálhatok. 

Ha еду kültag hiányzik, a' bellagokat egynlással sok 
szorozom, és a’ sokszorozmányt az ismert kültaggal 
elosztom. ' 

. Ha еду beltag hiányzik, a’ kültagokat sokszo 
rozom, és a’ sokszorozmárnyt az ismert beltaggal el- . 
osztom; pe'lda'ul 

` б><5 . 
3 2 6:5 2 x; x:-zal-=10; п’ negyedlk tag 10 

3><10 
 vagy 3 2 x:5 2 10; х: =6; a’ második tag 6. 

I 

ё. 6. Az arány váltomísáról. 

Az arány megmarad (р. 0% 3 2 = 5 2 10.) 
1. Ha a’ kültagokat egymással felcserélem, mint 

10 2 6 : 5 2 3. 
2. Ha a’ neuagokat egymással felcserélem, mint 

325:6210. 
3. Hа a’ kültagokat a.’ beltagokkal felcserélem, 

mint 6 2 3:10 2 5. 
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4. Ha а’ viszonyokat felcserélem, mint 
5 2 10: 3 2 6. теrt a’ kül- és beltagqk sokszoroz 
mánya lnindig egyenlö. 

Az aráng szainte megmarad, ha egg kül- ё: 
beltagot ngyan azon számmal szols'szorozok, 
vagg elosztok. . ' 

Pémául ezen` viszonynak 3 2 6 : 5 2 10 egy 
kül- és beltagját 3-111a1 szokszorozva lesz: - 
3><3 2 6:5><3 :‚10, azaz 9 2 6:15 2 10; саду 
3 2 6><3:5 2 10><3, azaz 3 2 18:5 2 30;vagg 
hçíflommal elosziva ` . 
1.2 2:5 210. Az arány megmaradt, теrt a’ külta 
gok sokszorozmánya lnimlíg egyenlô a’ beltagokéval. 

Е’ в2еri11t mindén arányt, nlellybén iдавайте1: 
vanuak, -egészekkel ìrhatok ki, ha a’ kültag nevézö- 
iével valamelly beltagot, a’ be`ltag- nevezöjével pedig` 
valamelly kültagot sokszorozok. р. 2’/3 2 4%:3}§ 2 x; 

"ЖЕ?! %=’%=%13Х; ц 
fvagy 7><6><2 2 28><3:7 2 х; 

7. . 3 , ’s 2vele1osztva, lesz 1 2 :1 2 х. 
д‘) Az elsö tag nevezöjével a’ második tagot; a’ niásodikés 

harmadik tag nevczöjével az elsöt sokszorozom, vagy 
inkább a’ történemlö snkszorozást megjegyzelu. 

Н) Az arímy tagjait closztással rövidítem, ha az egyenlô 
. számokat kitörlöm, mellyek egу kül- és beltaglmn (вzн, 

mellyck az elsö és mílsodik, vagy eisö és harxiiadik tag 
ban) elöfordúluak; vagy ha egy kül- ésbeltagot ugyan 
пoп számmal -c-alosztok. p. 1% 2 lX,:2y2 2 x ; 11’ törtszá 
mokat tisztákra hozva: 2 47;§='2 2 x; a’ törtszámokatç e 
gészekkel fejezve ki: 5><3><2 2 4><3=5 2 х; a’ kül 
és beltagokhan elöforduló egyenlö számokat kitörülvo 
(3 és 5) lesz: 2 2 4=1 2 x. 

***) Ha egy kül- és beltagban ugyan azon nevezö elökeriìl, 
az elöbbiek szerint elhagyhatòm. p. % 2 êé= 29; vagy 
2><6 2 3><6=6 2 9; vagy 2 2 3=6 2 9. Más példa: 
й 2 8=%2 12; vagy 2><4 2 8=3><4-2 12; vaду 22 8 
:3 2 12, 1 . - . 
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A’ gyakorlati számozás nemek. 

7. А’ hármas szabály. 

Egyes arány segítségével három ismert tagból az 
ismeretlen negyediket kiszámolhatjuk. Azért e' sza 
bály Hármásnak neveztetik. ' 

A’ három ismert mennyiségből keltő мы а‘ fel 
te'tet`(conditio); a’ harmadik а’. kérdést; a` kisú 
molandó ismeretlen и’ feleletet adandja; például: ha 
i mérő gabona 5 frtba kerül (feltét), 3 mérő mibe 
kerül? (kérdés). 

Mielőtt a’ tagokat rendbe szedhessem, az általá 
nos feleletet tudnom kell. Ez kétféle lehet, vagy l). 
hogy többe kerül, hogy a’ negyedik tag naggobb lesz 
annál, melly azon nevezet alatt a’ feltélben elöfordúl. 
p. ha egy mérő з frtba kerül, mibe kerül 3 mérő? 
többe. Vagy 2). hogy a’ negyedik tag kisebb lesz, 
hogy kevesebb kell. p. ha 3 munkásnak egy rét le 
kaszálására 6 nap kell; Irány nap kell 9 munkásnak”! 
kevesebb. 

Ezen általános feleletet tudván, könnyen rendbe ' 
szedhetem a’ tagokat. Az első és második helyre 

' teszem a’ két egg/nevü tagokat ; és pedig, ha az ál 
talános felelet több, akkor e' kisebb tag az első, a’ 
nagyobb а’ második helyre jó: hogy ha a’ felelet 
kevesebb, ‘a’ nagyobb tag lesz az első, а’ kisebb 
a' második helyen. А’ harmadik helyre teszem az 
ismeretlennel egg/nevü mennyiséget, a’ negyedik 
re az ismeretlent; р. ha egy mérő gabona; 5 frgb@ 
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kerül, mibe kerül 3 mérö З többa. Az elsö viszonyhan 
lesznek а’ me'ró'k, és mìvel a’ такжеt több, а’ na 
gyohb tag lesz a’ második helyen, a’ вш-шааи: helyre 
5 тot, a’ negyedik helyre az ismeretlen а,‘ frtot te- 
szem.-Az arányt ‘емt igy rendezem el: 

- lm. 2 3m.=5fr. : x fr. " ‚ 
/ 

Ha 3 шипы‘: egy árkot 6 nap ммt megás; hány nap На“: 
fogja пt 9 munkás megásnì? kevasabb nap Ма‘а; mert 
tübb munkásnak nem kell annyi idö. Az elsô és második 
hclyen lesznek a’ munìísok, és mivel a’ fclelet leave 
cebb., a’ kisebb tagаt a’ második helyrc teszem. -—- Az a 
rányt tehát Ждy rendezem cl; 

9 munk. 23 m.=6nap : x naphoz. 
O \ . 

Нa az arányt ekképen elrendeztem, a' he1tago- 
Каt е3ушЁъзsa1 sokszoruzom, ’s е’ sokszorózmányt az 
elsövel rlnsztom. A’. hányados' а’ keresett negyedik 
tagot adandja. p. 9 munk. : 3 m.=--- 6 nap : х пaр; 

3><6 

x=--9-------2 nap; генаt 9 munkásnak 2 nap kell. 
I» 

Iegyzet. Нa valamelly példában mind a’ három tag tôrtszá 
mokból б" ‚ a’ 6 §ban шанtыt módon kivül más meg 
fejthetem az arányt, ha az elsö taзеt felfordítom, és a’ 
számlàlókat egymással, a’ nevezöket is egymással solnzo 
rdzom; a’ sokazorozlnány a’ negyedìk пивo‘; a\landja‚ Ez 
мы a’ beltagok sokszorozmányát az elsíívcl elosztot- 
tam ; mert a’ törtszámokban a’ megfordítntt osztóvalsok 
szorozva, végbe viszem az elosztást. p. Ys: :$4 : х; 
I-'_-/‘3/1><%><V2=%0.--§. 6 szerint V3 : %==§/2 2 x; виду 
l><5><2 : 2X3=1 2 х; и’ jelentett sokazorozást meg 
te've '10 2 6:1 : x;` x:%0. 

Ha különnemü összevonllátó mennyiségek, pél‘ 
Миl forintok és krajczárok, ölek és lábok elöfordúl 
пaк , törtszámmal feiezhetem ki a’ kìsebb részeket. Az 
“т: a’ hem tiszta türtszámokat tвышки alakttom М, 
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és a’ törtszàmokat egészekkel klírom (§. 6); ’s hd le 
пес, meg is röviduem (§. в“). " I 

Ha háromfélé összevonható mennyìség elöfordúl, a’ legna 
gyobbat lxisebbre felbontom, 's a’ legkisebbet törtszúm- 
mal fejezem ki: p. 3 öl 2- láb 4 új. Az öleket lábokra 
felbontván, ’s a' két lábot hozzá adván, lesz 20 láb; 
a’ 4 újat peйд legkisebb törtszámmal fejezve ki, lesz 
20% láb. Vagy 3 mázna 6 H5 8 lat = 306%: ; vagy I1’ ф“ 
számot rüvidítve 306%ìis. ° 

Példák. 

1). Mennyit e'r 25 arany, ha 2 Árany 9 -frtëols ér? 
2 : 25=9 2 x:112}Q frt. ‘ . 

2). Ha 3 röf posztó 20 frba kerül, hány frtba ln»/rül10 
röf 'I = 665Qfrtba, 

3).'Mibe kerül egy röf vászon, ha 26% rôf 13 fr. 15 
krba kerůl ?: ’/2 frtba. . . 

4). 416 vontat 56 mázsát, hány ló kell 84 mázsára? 
°:--'6 ló. 

5). И röf szélességü posztóból 8 röf kell egy öltünyre, 
hácly röf kell, ha a’ posztó szélessége 2 růf? 2 2 7/2=8 2 x. 
vagy 2><4 2 7:8 2 x; x:7 röf. 

б), А’ várban lévö élelem 8000 katonának 9 hóra ele 
gemlö, lîány katonának elegcndíi 12 hóra? = 6000 kato 
nának. ' 

7). Нa 2 rfîf posztó 6 frt. 40 krba kcrííl, mibe' kerül 
3% röf? 223%=6%2x; vaзy 2><4><3'2 15=20 2 x; 
x=12V2 frtba. 

8). Нa 2 rб1` posztó 8 fr. 24 krba kerííl, 67 fr. 12 kron 
- hány röfet vehetek? 82/5 2 67}§:2 2 х; vagy 42 2 336:2 2 x; 

x---=16 röfet. 
9). Нa 9 akó termésböl egy akó dézsnm jár, hány akó 

teremhetett v‚alami hegyen , 1‘a a’ dézsma 354% akót tesz? 
l 2 354$§=9 2 х; х:3189 akó. 

10). На. Уадaпйaпдчпдьд1 3 mázsa 20113, 85 fr. 20 krba. 
keriìl, mibe keriìl 1115? 327100 2 ’Á00:’5% 2 x; иду 6. ч‘ :Z: ‘к 
szerint SZDXQ 2 1=256 2 x; x:'°°/960:16 krba. 
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§; 8. Az базам“ hármas выйду. 

Néha az ismeretlen tag kiszámnlására 5 , 7 , 
9 vagy több îsmert mennyiség sziikséges; ekkor több 
egyes arányt хе|l képezni, ’s ezekböl eredt összeíett 
aráuy ségitségével az ísmerellen (азаг kiszámolni; 
azért e’ szabàly is összetett hármasnak nevèzteük. 

S%aba'l¿z/ok.- 

1). A’ fellétet képzö mennyiségeket a’ felsö sor 
ba, a.’ kérdést képzökçt pédig az alsó sorba' пот, 
úgy , hogy az egyneviìek egymás aн‘: kerüljenek. 

2). Annyi arányt képzek, a’ папу párja vagyon 
az ismert mennyiségeknek. 

Az ismeretlen a’ negyedik, a’ vele egynevü 
nlennyiség a’ harmadik helyre jö. Ezekkel minden párt 
összehasonlítok, és kérdést képzek hogy a’ feleletböl 
megtudjam, nagyobb lesz-e a’ nagyedîk tag vaду ki 
sebb a’ harmadiknál; ’s minden párból arànyt kèpzek. 
Kezdhetem pedig akármelly párral. De 

3). csak az elsö arányt îrom feï egészen; a’ töb- 
bi arányokhól csak az elsö viszonyokat egymás alim 
irom, és ha lehet, röviditem (§. 6) еду kül- és bel 
tagban elöfordulú egyenlö számokat kitörölve, 
vagy osztással kisehbitve. 

4). A’ hátramaradt elötagokat egymással, az u 
tótagokat szìnte egymással sokszorozom. 

Az elâtagok sokszorozmánya az összetett 
arány elsó’ гады, az utótagoke' pedig a’ máso 
dík та“! adandja. A' hannadik tag lesz .az isme- - 
retlennel egyuevü mennyiség, a' negyedik azismerellen. 

- Ezen összetelt -.'¢1rá1ny|:ól az ismeretlen гaды ki 
számolonu 
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Jegywt. A’ кто: képzésóhen leginkaub ma 
kell vigyáznom, hogy a’ többi tagokat elmellözzem, és 
csak azt az еду pm, osak azz a’ két mcnnyiséget. 
mellyet viszonyba akarok állitani, az ismeretlennel 
hasonlitsam össze. *). 
Päda. Ha 8 legéxq 10 hét alatt 6, 25 röf Losszaságu "Евet 

"б; hány 30 rôf hosszaságu véget szö 12 legény 8 hét 
alatt? - A’ tagokat így irom fel: 

8 legény 10 hét 6 vég 25 röf hossz. 
12 -- 8 — x -- 30 -— —- ‘ 

I 

Mivelaz inmert menuyiségeknek három párja vagyon, hń~ 
rom arányt képzek.-Harmadik helyre 6 vég, nege 
dikre x vég jö; ezekkel mìnden párr összehasonlítok 
's kérdést képzek. - 1.) Нa 8 legény 6 véget "б, 12 
l¢gény hányat "б? többet; az elsö arány tehát e’ lesz 
8212 := 6 2 х. ——— 2.) A’ hetekkel kérdést liépzek: 
ha 10 hét alatt 6 vég készül, 8 hét alatt hány vég 
készül? Ícevesebb; tehát a’ két tagot így rendezem el, 
10 2 8, és az elsö aránynak elsö vìszonya alá ìrom. — 
3.) А’ végek hosszával kérdést képzek: ha binonyol 
idöben 25 röf hosszaságu vég hat készül, ugyan non 
idöben hány 30 röf hosszaságu vég készül? Íceveaebb; 
tehát így rendezem el a’ tagokat„ 30 2 25, és a’ hetek 

- alá irom. 

Az arányokat akkép teszem egymás alá, mint a.) alntt типa}. 
а) legény 8 2 12=6 : x vég. б) 8 : Í2,6=6 : x 

hét 10: в 2,10: `8 
röf 30 2 25 ' 6,36 : 25,5 

- Az összetett arány rövìdítve 1 2 6:1 2 x 
b.) A’ megfejtés folyamatját mutatja. Sat, mîvel egy 
kül-és beltagban elůfordúl kitörlük; 30 és 256|: 5tel 
elosztva, lesz 6, 5; hat ismét egy kül--. és beltagban 
olôfordúl , azért kitörlöm; 10 és 5üt 5 tel elosztva , 
lesz 2, 1; (eщet пeт kell ìrnom 4. Jegyzet.) 2 és 
125t újra 2 vel elosztva, lesz 1, 6. Mivel ai elsö én 
harmadik tagnál mìsem шarам, az билeты: arányban 
eщet irok. 
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А’ példát num szíìkséges kétszer irnì; itt az által csak 11’ 
megfejtés folyamatját szembetůnövé akartuk tenni: 'ta 
nácsos mégis а.’ tagokat nagyobb távolságra cgymásïtól 
irni , lmgy a’ megfejtésre helyet nyerjünk, 

*) Némelly példákban még is más tagokat is a’ 
kérdés képzésében hozzá kell csatolni, hogy megl\a- 
tározhassuk, nagyobb lesz-e a’ negyedik tag a’ har 
madìknál; де ez csak általán törгénjék. 

Például: Bízonyos :iron (vagy egy garason) 24 szilvát ka 
pok, ha i puttony szìlva 2 frtba kerül; ha axon az áron 
(vßgy egy garason) csak 18 szilvát kapok, mìbe fog 
:gy puttony kerülni? többe; тeх’t ha az árus 18 wil 
váért annyit lmp, mint máskor 24 qt, több pénzt vesz 
be 1. puttonyért. A’ 18 és 24 szi'lván kìvûl a’ kérdól 
hez meg ezt tettûk; bizonyos pe'nzen (vagy’egygara.son) 

Vagy .~ Hä 3 font kenyér 8 krba kerül, 11’ gaьопапы; и ára. 
2 frt; millyen lesz a’ gabonának az ára, ha 2 Ib 12 
krba kerül? 

A’ kérdéseket így teszem: 1.) Нa bizonyos áron 3 Ё ke 
nyeret kapok, a’ gabonának az ára 2 frt; ha azon az 
áron csak 2 ТЕМt kapok, mìllyen lesz a’ gabonának az 

'áraî nagyobb lesz az ára, drńgább lesz; mert 11’ kenyér 
is drágább, minthogy azon az egy áron kisebb, keve 
sebl». 2.) Ha еду czípót 8 kron vehetek, a’ gabon: 2 
frt; ha идут: azi и’ 'czz'po't csak 12 kron vehetem, 
hogy lesz a’ gabdna? drufgább, minthogy 11’ kenyérnek, 
nxelly belöle süttetìk, ugyan azon mennyiségéért is tôb-- 
bet kell íìzetnem; lesz tehát: - ./ 

22 =2fr2xfr. 
8-: 12 

 

2 2 9:1 2 х; x=4’/2 frba kerül. 

Pëldák : 

1). 6 ember lekaszál eдy rétet S‘fnap alatt ,- 1». 'napoli 
kint 10 órát dokgozik; -hírny nap alatt fog a 4 mbar lein 

` sńlni, ha naponkint 12 órát dolgozik?=1\ nap datt. 
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Ha 6 embernek 8 nap Еe", 4nek több kell 4 2 6:8 2 x nap 
Нa 10 órát dolgozva 8 nap kell , 125t dol- 12 2 10 

вoнa kevesebb kell. 1 2 10 1 ‚ ‚ : 2 x 

6.és 12, hattal osztható; 4 és 8 négygyel osztható-; liettö, 
mlvel kétszer elöfonlúl, kitörlendû'. 

2). 40 mîìzsáért 50 mérfüldre vitelbér fejében 400 ‘пo1 
kell lìzetnl;m1t kell 60 mázsáért 30 mérföldre lìzetni?36O ft. 
таьь mázsáért wbb fmfenda . 40: во=400 : х 

' Kevcsebh mérfôldre kevesebb íîzetendö 50 2 30 
 

1 2 6><3=20 Ё X 

3). 8 ló 5 napig beérì 10 mér5 zabbal; hány napìgfog 
40-ló 50 mérövel beérni? := 5 napig. 

4). Нa 15 ôl`hossz\'1, 5 öl nlagas, 4 Iáb “нa; fal 3000 
frtba' kerñl; mìbe kerül 25 öl llosszú, 46| ‘наgal, 3 láb vas 
tag Гa”: 3000 ‘Щи. 
A’ hosszald) fnl tï-bbc keriìl 15 2 2ï=3000 2 x 
Az alarson_v:|l-b kevesrbbe 5 2 4 
A' vékonynbb kevenebbe 4 2 3 

1 2 1=3000 2 x 

5). 6 takács 4 hét, hetenkim 4 пap, naponkint 6 órát 
бывший: 16, 24 röfhosszasáyzu ‘мёдet szö ; hány 48 röfhosz 
lzaságú -véget szô 12 taká0s 10 hét Мaсt, нa hetenkint 5 пap, 
naponkint 8 órát dolgozik?:66%{, véget 
‚ 6.) 'Ha a" mérö búza 2 fr. 20 kr, 3 H5 12 lat kenyér, 8% 
krba kит; hogy lesz a’ búza, lm 2 1-15 26 lat, 12% krbu ke 
rûl’?:4 frt. 

 

229/32 З 312/32=2/’/3 Ё Х 
8% 2 12’/4 

a’ tôrtszámokat атаки hozvà és 90><3 2 108“-=7 2 x 
az egyenlö nevezöket elhagyvn (Ё. 6). 35 2 50 

12 4*--12x 

7.) Egy várban 9000 katonh 5 hóra ellátva vagyon éle 
lemmel, úgy, йog)' -mìmlen legény 3 пapт 4 folltot nyer; de 

' még 1000 legény jö be afvínrba, hány fontot nyer egyegy le 
gény nnponkint, ha 6 havig be aliarualc érni az élelemmel? 
г: 1 Копии. r. . м 
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10000 legényre lxevesebb jut 10000 2 9000=4 2 I ïlâ 
1 napra kevesebb jut mint 3ra 3 2 1 
Ghavig kevesebbet oszthatni 6 2 5 

- 1 : 1=1 2 x 
8.) Ha 42 kömûves 4 hó alatt, naponkint 10 órát dol 

gozván egy házat felépít, hány kömüves kell,-hogy azon М: 
2 hó alatt felépiìljön, hanaponkint 12 órá,t fordítanak a’ mun 
kára’.l=70 kömüves. _U . 

Kevesebb idöre több munkás kell 2 4=42 2 Нa több óráig dolgoznak, kevesebb kell 12 2 10 ' м“! 
1 3 5=14 2 x=70 li. 

ё. -9.- А’ Ímmatokról. 
A’ pénzt bizonyos évenkint ñzetendö haszònért 

виста!‘ kölcsön .adni p. 100 тоt kölcsön-adunk, hugy 
évenkint 5 шов kapjunk. 100 п. a’ tâke, 5 fr. a' 
‚сити‘. 

Minden '100 frtólévenkint 3,`4, 5 vagy 6 fr. ka 
mat да‘; ’s ezen forintok számáxîól 30s, 4es, 5ös, 
vagy hatósuak mondatik a’ kamat; 3, 4, 5 , 60s 
századdii ("/0 procent). 

Minden feladat egyes, vagy igzsszetett arány se 
gitségével fejthelö meg. - 1 „д 

Némelly feladatokban a’ feltélböl csak a‘ % té~ 
reuk ki; a’ шьш tagokat mlarpómlni keu, попа ad 
т]: На .100fr. egg év ада” eimyit датами, az 
adotf löke mit fog kamatozni. р. 350 fr.> mennyít ka 
matoz 6 °/Otel, három év alatt. E’ példát Жду kiegé- 
szitem: ' . .' 

Ha 100 fr. 1 év тa‘! 6 mot kamatoz 
350 fr. 3 év alatt mit fog kamatoznl. 

100 2 350=6 2 x` 
1 2 3 

. › 1 2 21:3 г х==63 1'г.- 
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Példáñ. 

1). 500 frt ka-matoz 25 frtot, 8000 mennyit? :'400. 
- 2). 1000 frt kamatoz 50 frtot, millyen töke fog 300 

‘тt kamatozni ?= 6000 fr. 
3). Bizonyos töke 6 év alatt Читaю: 800 frtof, hâny 

év alatt 'fog 1200 frtot kamatozni'?=9*év alatt. 
4). мШyeп töke Нaтaшz 5 év alatt annyit, a’ meny 

nyit 1500 fr. 9 év alatt?= 2700 fr. töke. 
5). Bìzonyos töke 4%tel 300 frtot kunstw, 7%te1 mit 

fog kamatozni .2 =525 ‘нoв. 
6). Mekkora töke hoz 4%tel annyì kamatot, mint 500 

‘rt 7%tel?=875 frt tökè. 
7'). Meddig kell a’ tökének 4%tel kamatozni, hogy any 

nyìt kamatozlon, а’ mennyit 5% 12 év alatt kamatoz? 
а: 15 évîg. ' 

8). 353 ‚frt 20 kr. 4'/3 év alatt 5% mennyit дaшaмz? 
100 : 3531$=5 : x-..=79 fr. 30 kr, 

1 : 4% 

9). Millyen töke hoz 3 év alatt 5%tel 80 frtot 30 krt? 
:§36 fr. .40 kr. töke. 

. 10). Mìllyen töke Ъм 5%1е1 225 тоt поп îdô Май, 
щпyьш 700 fr. '6%tel 105 frtot hozf=z=18vD0 fr. 

11). 5759, frt 7’/4 év alatt будel mennyit fag -kamatoz 
ni 1: 258111 frtot. 1 

12). 1300 frt hány ‘Жеl kamatoz, ha 6 év Нa“ 2628 
frtot kamatoz? 

. 7300 2 100=2628 3 x 

'rìlvîiírve 73 2 1=:z438 : x.---.=6%te-I . 
13). ,3175 ф. 11611)' év um lm bmi 103% fr. kamm? 

31-5 З 100=1 : x ` 
5 : 103’/'g 

2 3 *.l1:=1 2 x==5K év alatt. 

 

 

§. 10. А’ Íiamatok kamatjáról. 
Mîdön a’ hitelezů -az esztendei kamatot az adóstól 

nem ‘вы! ki. джипа me ‚íqiéhen nála. hagyja, az 
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‚.‚_‚ .. „ д. - тт-Н m...“ -----"v"1"w"--r----"bv -..-"-..-` ‘_ w 

első év kamatja a’ tőkéhez nő, és már második esz 
tendőben a' többi tőkével együtt kamatoz. Így a’ ma 
sodévi kamat is újra a’ tőkéhez nő, és harmadik év 
ben vele együtt kamatoz , ’s úgy tovább a’ kamat min 
dig a’ tőkéhez nő. ' .xv 

А’ kamatok kamatját így számíthatom ki . 
100h0z adom az esztendei 3, 4, 5 vagy hatos kamatot; 
lesz tehát 103, 104, 105, 106; ‘з ezzel sokszo 
rozom a’ tőkét annyiszor, a’ hány évre keresem a’ ka 
matok kamatját A’ sokszorozmánybol annyi pár szám 
jegyet vágok le, a’ hányszor sokszoroztam. д‘) p. va 
laki a’ takarék pénztárba letett 150 frtot 4%re, 4 év 
múlva mit kap, ha a’ kamatokat is bennhagyta?= 
175 fr. 28 krt. ‘ 

' Megfqjtezv. 150 fr. töke 
104 sokszorozva 

 

ad 1560() Í. évre; 
104 sokszorozva 

‚__—_—_————————— 

ad 1622400 Il. évre 
104 sokszorozva 

ad 168729600 lll. évre. 
104 sokszorozva 

_________._..___- 

ad 175,47,87,84,()0 llll. évre. 
mivel négyszer sokszoroztam, négy pár számjegyet el kell 
vágnom ; lesz tehát a’ töke kamatok kamatjaval nagy ey mul 
va 175 fr. 28 kr.--A’ nagy törtszámból, mellyet elvagtam, 
csak a’ 100zad részeket veszem (47) és 60nal sokszorozom, 
100zal elosztom; mert a' többi részek alig tesznek egy 342 krt 
azt pedig hiány nélkül elhagyhatom. I 

De ezen számítás felette terhes ; azért az ide 
mellékelt kamatok kamatját mutató táblán 10,000,000 
alaptőkéből 3, 4, 5 és 6%tel 20 évre ki vagyon 
számolva. a’ kamatok kamatja. 

2 
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-. Ezen táblàból eg-yes arány тal akármelly töké 
nek kamatok kamatját kìszámolhatonl. Az arányban, 
'mèllyet e' iégböl képzek, az elsó’ helyre teszem 
~a’10,000,000 alapwkét; af másodikra 10000000 
Тиna]: megfelelö Кaшпо]: kamatját, annyi évre és 

:aйкal a’ %te], á’ папу évre és millyen ‘усы keresem az 
ïadott tökének kamatok kamatját.'A’ Íoarmmlik helg 
те jó' az -adott ‘Лав,’ a’ negyedik. tag a’ megfelelö 
tök-ét minden kamatokkal a’ keresett idöre és- 0/„re a 

‘da'm‘lja. Az arány ez: Ha 1-0,000,000 ennyz' б’) a 
-latt, és етэе! и’ %tel ennyire nó' .- ax ада” tó’ 
ke mefmyíre fog nó’m’? 

‘) Minden egyes sokszorozmânyt száizal el kellene osztani, 
és újra 103, 104 vagy 105tel sokszorozni; de ezen el 
oszый; egyszerre történik, ha annyi pár számjegy elvá- 
gatik, a’ hányszor tôrtént a’ sokszorozás, 
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 -‚ î=‘.' ‘ 5535399

Év -3 %td. 

А‘ kamatokjsamatját: теплицы“ - 
10‚000‚000-.а!шр1б1»ё1б!.: = 

  
 

M% tel..- 
“lì 1- . 

. ' ' .- -' ' 

51-1-' -‚ 

 '~ !*1
   

 

~' '1l.' 
5% tel. 

~1. 10300000 10400000 10500000 
2. 10009000 10810000 11025000‘ 

- 93“ 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
161 

17; 
18; 
19. 
20; 

10927270 
11255088 

‚е 11592741- 
.¿11940523 
.„12298739 

1.2667701 
- 13047732 ` 
13439154 

13842339 
14251509 
14585331 
15125897- 
15579074 
10047004 
10528470. 

11248040 
11098585 
12100529 

12053190 
13159318 
13085090 
14233118 
14802443 

15394540 
10010322 
10050735. 
17310704 
18009435 
18729812 
19479005 

1 702211330 202581 6 5 
17535060- 21068492 
18001112 2 111911231 

11515250 
12155052 
12762815- 
13400950 
14071004 
14774554 
15513282 
10288940 
17103393 
17958503 
18850491 
19799310 
20789281- 

21828740. 
22920183. 
24000192' 

Példála. 

‘-6 -0/6 tels' 

‘10000000 
11230000 
11910100 
12024709 
13382250 
14185191 

15030302 
15938481 
10894789 
17908477 
18982985 
20121904 
21329282 
22009039 
23905582 
25403517 
20927728 
28543391 

 

25269502 30255995 
26532977 32071354 

1.) Egy jótévö 7 eszten`d1'ís gyermekgt fogad nevelésre , 
és j0‘v5 sorsáról gondoskodvím, az 5000 frtpt, ‘melly д’ gyer. 
mek szülôi után шaraм, 5%re kiadja, minden évi kamatot 
ìsmét új täke gyanápt 5%re kiad, ’s ezt 17 -évig folytatja; 
17 év mùlva mekkora.lett-a’ íìúnak tökepénze minden ka 

. 2* 
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matokkal? felment 11460 fr. 5% krra. - A’ második tagot az 
5% sorában, 17 év irányában kell keresnem, 
10000000 : 22920183=5000 : х=11460 fr. 9100: 52.4, kr. 

2.) Valaki 4%re a’ takarék pénztárba 150 frtot letett, 
10 év múlva visszaveszi a’ pénzét, mennyit kap, ha semmi 
kamatot sem vett ki?=222 frtot 2 krt. 

3.) Valaki végintézetében 10000 frtot hagyott kórház é 
pítésre azon feltét alatt, hogy csak 35 év múlva nyúljanak 
a’ pénzhez; mekkora lesz a’ töke 6% kamatok. kamatjával? 
=7686O frt. 

Mivel e’ táblán csak 20 évre vannak kiszámítva a’ ka 
matok; az adott tökét kamatok kamatjával együtt 20 évre 
keresem; ez 32071 frt , és 35/100. Minthogy 20 évhez még 15. 
kell, hogy 35 legyen, húsz év múlva pedig a’ töke már 
32071 frtot tesz , ebböl a’ fentebbi mód szerint újra számí 
tom a’ tökét kamatok kamatjával együtt 15 évre, ’s ki fog 
jöni 76860 frt. -A’ 3%00 elhagyhatom; mert egy forintnyi 
különbséget se tesz; ha pedig hozzá veszem 52 krral többet 
tesz a’ töke. 

§. 11. Reesius szabálya. 
\ 

Mind az egyes, mind az összetett arány tagjait 
függélyes vona! két oldalára irhatni. A’ bal oldal az 
osztó, a’ jobb az osztandó. 

Így írván az arany tagjait, a, sok összehasonlí 
tást is elkerülhetni; mert némelly mennyiségek egy 
mástól elválaszthatlanok, ’s azért a’ függélyes vonal 
nak egyik oldalán kell allniok. lllyenek: 

1. A’ munkások, e’s idő, mellyben valamit vé 
geznek. 

2. A’ súly, vagy teher, és méz-földek száma, 
mennyire a’ terhet vinni kell. 

З'. Az ár a‘ vételben , ’s a’ súly, vagy mennyi 
ség az eladásban. - 

4. A’ tárgy, és annak tulajdonságai, mint: 
hossza, széle, nagysága, mélysége. 
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5. A% год}, z'dó’, lakoma és ¿tiek зайти. 
6. A' tâke , és ido’ , mellyben kamatoz. 
Minden feladatban, mind a’ feltétet, mind a’ 

Íie'rlle'st hét re'szbó'l állónak tekinlhetni, úgymint 
okból és követlaeszmehyból. ' 

Az ok , melly valamit szül , mindíg együtt ma 
гад а’ ,függélyes ‘попа! egyík oldalán ‚’ a’.követ- 
kezmény pedig, mellyet az ok szült, едут! marad 
a’ másík oldalon - 

1. Jogg/zet. Néha a’ következmény a’-pé‘jldában 11111e5 külön 
mcghatározva, például: 6 munkás 12 napot, uaponlŕìni: 9 
órát dolgozván ‚ у árlfot ás kif; llápy munkás készíti 
el azi 6 nap alatt, naponkint 12 ¿rät dolgózván. 111 a’ 
1‹бve11‹e1шёпу-, tudnìillìk , a’ Íc1'a's`oìt árok, nìncs:x"hè"g"- 
határozva se hosszára , se mélységére nézve. Olly-'chet 
ben a’ feltétet és kérdést nem oszthatom el okra és kö 
vetkezményre, шert következmény ninos; hanem, pz e 
gész feltétet a’ jobb oldalra , a’ kérdést pedig balŕa kell 
tennem. ` ' т“ 

2. Jegyzet. Az ok, e’s Ícövetkezmény (causa et effectus) job 
han különbözhetö e’ példákban, mellyek az elöadott 6 
szabály szerìnt elrendezvék. 

a) Ha 6 ember 8 napot, naponkint 9 órát dolgozik ; 15 öl 
hosszú , és 3 lâb mély árkot á.f-.-6 ember, 8 nap, 9 
óra о/ш, hogy 15 öl hosszů, és З láb széles árok ké 
szül, Vagy: Нa 6 ember 5 napot dolgòzik , 40 frtot ke 
res; - 6 ember és 5 nap, oku, hogy 40 frtot kap, 
6 mázsát 5 mérföldnyire elvisznek 8 frtért; 6 mázsa, 

és 5 mérföldnyi tâvolság oka, hogy 8 frtot kell iîzetni. 
с) Нa a’ gabona ára 2 frt, 4 fontos czipòért 15 krt kell 

íìzetni. A’ gabona ára, és a’ czipó négy fontos súlya aka, 
hogy 15 krt íìzetünk. 

d) 6 röf, И röf szélességü posztó aka, hogy 30 frtot íìze 
tek. Vagy 6 vég 64 röf hosszú, 111 röf széles vászon 
aka, hogy 1901"blen szükséges. 

e). На 3 ember 5 napig, naponkint kétszer 4 tál ételt eszik, 
oka, hogy 25 frtot kell íìzetni. 

f) 7000 frt, ha 8 évig kamatoz, о/ш, hogy a’ kamat 3360 
frtra rúg. 
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A) A’ регата elrendeze'se. 
1') A’ tagokal; ůgy rendezem el, hogy mind az 

okqlt, mind .çükövetkezményt képzö tagok egymás mel 
lé jöjjenek. . 

Pdldául: 6 ember 12 б1 hosszú 2 Ш) széles árkot megás 8 
-nap alatt; hány ember- ás mçg 9 öl hosszú -4 láb széles 

- árkot 6 пap alatt? А’ munkás, és ìdö az 0/1, az árok 
‘ hossza, és széle, J' következmény; tçhát így rcndezem 

el a’ tagokat: ws.' . - 
6 ember 8 nap- 12 öl hosszú, 2`láb széles (feltét). 
x ember 6 nap . 9 öl hosszú, 4 láb паes (kérdeís). 

‚ 2) Mind -а‘ -kérdés , mind a’ (ещёt tagjait ohra 
¿ís kò"vetke%me’uyre osztom el közbe húzott vonás 
МЫ. - - - 
„.-n' #3) A’ kèrdésböl a’ tagok azon részét, hol az 
j.s.n.1‘èretIen vagyon, a"függélyes vonal bal oldalápa, a' 
másik részét pedig jobb oldalára irom; mint: 

 

 

-«L. - -г нйчыь` (х) ember д‘ 
‘0 мы- 'f'''fj.-.‘m . 6 nap ::- w 

. ' 9 öl hosszú wel ; f . `-'‚ с м; |- 4 láb száles. Ка? 
î,`z'¿""4) A’ feltëtböl az egynevüeket általellenben 
лот fel; |ni11t;.r. .. ¿- '' 

x .ember 6 ‚ .f .V 
6 usp 8 . 1: ы 

-Ф; '12 9 öl hosszú ' м- 
17" 'ii 4 láb sидeн‘ 

Jegyzet. Mikor a’ példát megfejtem , al’ neveket a’ számok- 
‘б1 távolabb irhatom, hogy akadályul nelegyenek , vagy 
el is hagyhatomypéldául: 8 mérö gabona 28 frtba ke: 

п“ r|'íl, mibe kerfil 42 mérö’.Z 
8 mêrö 28 frt (гегш). 

42 mérö x ‘r! (/¢e'rde's). 
Elrendezäs. frt x 28 

8 42 me'ró'. 
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В) Az elrendezett példánab megfejfëse. 
1) A’ nem tiszta törtszámokat tisztákra hozom. 
2) A’ nevezöket a’ sokszorozás jegyével a’ má; 

sik oldalrîx teszem англ. ‚ - 
3) А’ tagokat mind a’ ’két oldalon elosztás ál 

tal rövidítem meg. Ha a’ hányadosd, ш elhagyha- 
tom. Ha v'alame!1y oldalon nlisem marad, lnindìg 1 értetik. 

4) A’ bal olaal -идёшь egymassal, a’ 'jobb ox. 
dalét is egymással sokszorozom. -. 

б‘) A" bal oldal sokszoruzmányàvál a’ jobb "öl1 
- dal sgokszorozmányát eloszlom. A’:lu';nyadаs az isme 

retlen tagot adandja. 

А: elsö pамаt йёyТeрeш meg: 

- eшЬеr у В -.„-11;"N ‘А 
пap 6 8,4 - 

4,12‚ -8,3 ai Иoны‘: mi 'H м; .= „д 
2 4 láb szél. *‘..-¥'::°.o . 

 

‚видами 1 : 4<з;="4121eп;ь.‹3г‚; ‚ 
Hat mind a’ két oldalon elölienůl, azért l¢.î-t'¿`»-l‘lg‘fJn\- :‚- 12, és 

9 hárommal oszthntó , Ка; 4, 3; ndgy n\in.d a’ két ol 
dalo'n. elökerííl , 'azért kitörlöm. 2 és 8 kettöŕel -os¿v.ltha- 
tó , lesz 1 ‚ 4. Eg]/et szûkségtelen irni. Az? egé.sz példa 
rövidítve 1 2 4><3. vagy.' 1 : 12; 12 egygyel elnszt 
гa : 12. ’s ez a’ keresett ismeretléń tag. 

"Ha arról meg akarok gyözßdni, hogy mçg‚f.çj; 
tettem-e a’ kérdést, ínás щиt akár a’ -fe1`tê.„t- fak‘ár Ё’ 

kérdésböl hagyok el, és újra lnegfejtexna' példát. и elhagyott tag kìjö', iele , hogy jól meg ván fejtvef: 
Pélilíml,- haal elöbbi példában a’ kérdésböl az árok 9 ölnyi 

hosszát elhagyom; 1'gy.rendezem el д’ példát: - Í 
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www w 

e. . - -ijl hosszú"! . 12,3 
láh széles 4 2 

. B 12,3 ember 
.::;." <".'.".|-‘ .xy gig‘ ‘T6 п nap - 

. ... к . .- - - 

A’ megmaradt taкoй‘ 1 g 3><3_-_‘9"öl- hosszú . 
Mivel az elhagyott 9 öl kijött,‘jól megfejtettem a’ példát. 

“к - .A :iii ' il м 

‚ .î u? I` Más pc’Ida-lörísza'1rwkÍcaI : 

 

imázsa lidl-Bért mérföldre] 8 Írt 20 kr fizetendö  

--- 40 -1bert 15 - hány (х) frt íizetendö? 

.Elrendeze'8. ft. „хч - 8% A’ törtszá х 25/3 
62/5“ 14% mázsa mokat tisz- 3% 7%, 

"щ 5 . 15 mérföld. tákrahozv. 5 15 

Meg;fe‚7'teív, 3>< x 25 
4, 5><32 72><5, 9 

5 15, 3 

A’ megmaradt tagok 4 : 25X9=225Á= 565/4 
Ót mind a’ két oldalon elökerül, azért kitörlöm; 5 és 15 

öttel osztható ‚ lesz 1 , 3. Három mind a’ két oldalon e 
lökerűl, azért kitörlöm. 32, és 72 nyolczczal osztható, 
lesz 4, 9.A” megmaradt bal taggal (4) a’ jobb oldal sok 
szorozmányát (25><9 = 225) elosztom, mint 22%= 56%; 
tehát 56/“4 frt fizetendö. 

Jegyzet. А’ példát többször irni felesleges; mert az elrende 
zett tagokat ugyan azon a’ helyen meg lehet fejteni. ltt 
azért írtuk többször, hogy a’ megfejtés folyamatja szem 
betünöbb legyen. 

Ha a’ függélyes vonal mellett elrendezett tago 
kat a’ hármas szabály szerint elrendezetekkel össze 
hasonlítjuk, tapasztaljuk, hogy a’ kültagok a’ vonal 
baloldalán, a’ beltagok pedig a‘ vonal jobb oldalán 
állanak. 

Például: 8 ember 6 nap alatt 4 rég vásznat szö; ‘12 ember 
5 nap alatt hányat szö? =5 véget. ' 
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" """“"“'!“"'тм“ --"q'r-wV`.f,l.q»j'îS"T`T„`-‚-U - ‘ч -||.-.-‘--'-1_"-Y'‘_.:r\r1.r.-_-r-V‘m x-'.‚..`..---x-.Ñ--*- 

А’ hármas выйду szerínt ekkep rendezem el a’ tagokat : 
Több ember többet szö 8 3 12 ==4 3 х vég. 
Kevesebb nap alátt kevesebb vég készül 6 3 5 
_,__________________________,_-_ 

Az балete": arány rövidítés uélkül 8><6 3 12.><5 =4 : х 
"|`",‘"Ã‘I4' 

Reesíus szabálya атм: х vég 4 
8 12 embe;I 
6 5 nap 

 

8><6 : 12><5><4. 
-Wn 

A’ hármas szabály szeriut feltalálomialz ismeretlent, ha a’ 
beltagok sokszorozmányát az ismert kültaggal elosztom; 

12><5><4 ‚ 
tehát: x: _-_- ‚ vagy a sokszorozást megtevén х=’«у‚‚ 

` 8><6 
--5. 

Reesius szabálya szerint feltalálom az ìsmeretlent, ha á.’ jobb 
„мы snkszorozmányát a’ bal oldaléval elosztom; „на“ 

x =í2ì.<.5ïî" , vagy a’ sokszorozást megtevénx=`249’48 
--...=5, ‘:? )ia 

Темп; е’ két szabálynak egy az alapja, csak a’ 
tagok elrendezésében капиталы; egymástól. —- Azért 
mind az egyes, mind az összetett hármas szabálynál 
elöfordult példák Reesius szabálya szerint megfejthetök. 

Р 61dáÍ`/ : 

1) 5 takács 3 betet, hetenkint 5 пapы: dolgozván 10, 
30 röf hosszú véget szů; 12 takács 6 hetet, hetenkint 6 na 
pot dolgozván , hány 24 röf hosszú véget zö? = 72 véget. 

Elrendezés. x vég 10 
24 röfes 30 

5 12 takács 
3 6 hét 
5 6 nap 
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Megfejteís. x 16,2 :,\.;.`--\`.|.¿„. -   
 

2,24 30,6 " ''-“"““ 
-.' - - 5 :Ll-.'21. ¿- 

§#.2,.ä.Í 3 6,2 ‘мы: та" 
5 6 ‘ 

 

rövidítve 1 2 6><6><2 =72 vég. 

2.) 3 kalapos 4 nap Мaт: készít 18 kalapot; hány kn 
lapos készít 6 nap alatt 72 kalapotl== 8 kalapos, 

kalapos x 3 
nap В 4 

3,18 72,12, 2 kalap 
1 3 4><2=8 kalapos. 

.k - Ь- 

 

' , 

3.) 8 személy 3 hét alatt 88 frtot költ: mit költ 1 
lzemély 6 hét alatt?=154 frtot. 
. ‘ . 4.) 4 fonó felfon 20 nap alatt 18.15 lent:- mennyit ‘fo11- 
6 fonó 25 napig Тe”= 33 7415. 

5,) 6 munkás 144 frtért 7 hetet, ’s pedig naponkint 
9 órát dolgozik: hány betet dolgozik 9 múhkás, naponkint 
7 - órát 216 'frtért ? = 9 hetet. 

6.) 12 takács, ha 6 hetet, hetenkìnt 4 пapы, ’s na 
ponkìnt 9 órát dolgozik, 90, 24 röf hosszaságu, ’s 1 r“ 
Ь2ё1essé3й véget szíif: hány 48 röf ̀ }1osszm;ág\1, ’S5/,szélességîx 
yáget. szö 18 мы“, ha 8 hetet, hetenkint 6 napot, és`1.1a.-` 
ponkint 10 órát dolgozìk'? = 120 véget, " ' 

7.) 6 lónak 9 mérö zab 8 napra elég: Ihány napra elég 
8 lónak 24 mérö?= 16 napra. 

'nt 8.) Еgy fuvaros száliít 6 mázsát 15 nlérfôldre 9 frtért: 
-hány frtért szállít 24 mázsát 45 mér-földre ’.¿ == 108 frtért. 

9.) Hány mérföldre lehet 260 má.zsát szállíttatni 780 
frtért; ha 20 mázsáért 40 mérföldre 30 frtot kérnek? = 80 
mérfóldre. 

10.) Hány mázsát lehet 26 fr. 15 kron 17% mérföldre ‘ 
szállittatni; ha 10 mázsáért 12 mérföldre 6 fr. 40 krt. kér 
пeй? == 27 mázsát. ' 
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10 vagy: x 
 

Mázsa x 10 ‚ ..z~.‘`:¥¥ 
mérföld 17%» 12 35 12 X 2 '" 

6% 26% fr. ' 4><20 105><3 

 

 

rövidítve l 3 3><3><3=27mázsát. 

-. - 11.)` 11аa’ gahpna.2 fr. 15 kr, 3’/2jb kçnyé.1f'ò7 krba 
kerůl :kmibe kerůl 4% jh kenyér, 111111’ gabona 4 frt? ; 
16 kl‘b3- до. .<:Al..n §nzz¿'£;‘:::g§ §11 ...‚:ßt a" - ‚т; 

W ̀ ' -$1 1151 3:033 
 

 

kr x 7 vagy;.!'x‘ì 1181 x 
21/. 41 115 - их’ 9><2 
3’/2 4fr1: .- „Не“; "94><4 

a.s'. ,sàfz„' " - 1 2 4><4= 16 kr. 
12.) 2)/2 1îli„ke.'rl`}/`ë,'1-‘„6'„k-ì'b‘¢\ kerûl, ha a’ 111érö gábona 

4 frt 40 kr; .hogy -.lehetg a”''.gabona , ha 18 kron 5 Hs kenye 
ret kapok ? = 7 frt. 

i‘ '. ' ‚ г’ 1 „г '.".~ ;„,;,`-. 13.) 3 vég -posztóból 30 katonát ruházhatńi, ‘ha çgy 
vjégnek hossza 48 1‘ö1`‚- 52é1e 7/4.; hány .vég kell; 40.0 katonára, 
ha egy végnek hossza 6.0 1-6f , 52é1e 91 r61‘? '.= 37 ‘/„vég. ‚г 

Hány vég 11 3 
11o55211 60 48 
széles - . 91 7/1 

30 400 katon'ára. 

3: 7><8><2=-371/âvég. 
 

14.) Valami kelméhez, mellynek hossza 36 , 52é1e "74 röf, 
kivántatik 515 pamut, és 3 IB gyapjú: mennyì pamut,, és 
gyapjú kell 48 röf -hosszú, ’s 1 röf széles kelméhez ? =5 É Íb 
pamut, és 3’/É 113 gyapjú. Elöször a’ pamut, másodszor a’ 
gyapjú mennyiségét keresem. 

Hány Ib pßlnut 5 ' Папу [Б gyapjů 3 
36 48 röf hosszú 36 48 röf hosszú 

71 1 1ö1‘ 52é1e5 - - 5/4 1 röf széles 

3 3 16‘=-5V‚..,].'b pamut. 5 3 16_-=3¥áÍl5gy. 
15.) Valaki 48 láb hosszú, 40 láb széles teret kövekkel 

rakat ki; hány kö kell, ha egynek a’ 11o55211 91 láb, a’ szé 
lessége “А láb? ’S mibe keríílnek a’ kövek , ha száza 25 frtbn 
kerůl ’.¿=5120 kö kell , .’s kerül 1280 frtba. ' 
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Hány kö l Hány frt 25 
Ё 48 láh hosszú . 
11 40 láb széles térre 100 | 5120 kö 

l 2 5120 kö ' 4 2 5120=1280 frtba. 

16.).Valaki faragott kövekböl rakat 24 öl hоsый, 11161 
széles, 3 61 magas falat; egyegy könek hossza 11, széle V3, 
magassága V5 61, ’s kerůl 4% garasba; mibe fog tehát az 
egész fal kerůlni? 486 frba. 

Mìbe kerůl (х) 45/2 
‚ _ 14 24 öl hosszû 

13 12 61 széles 
yr, 3 61 magas fal 

1 2 9720 garan = 486 frt. 
 

17.) Нa 320 öl hosszů, 12 öl széles fôldet, mellyböl 
egyegy п 61 2 frtot megér, mással felcserélek, mellynek 
hossza csak 16 öl, egyegy D öl pedig csak 172 frtot ér, mek 
korn. lesz a’ szélesége ?= 320 ölnyì. 

Széle x 12 
hossza 16 320 
értéke 1% 2 

1: 320. ' 
 

18.) Ha 5 ember 3 hétig; naponkint kétszer 4tál ételt 
eszik, 100 frtot Íizet; mit Íizet 6 ember 4 hétre, ha egy 
szer naponkint 5tál ételt parancsol ?=100 frtot. 

19.) 5 ember 3 napra Басt 35 frtot; mit íìzet 8 ember 
hat napra , ha három annyit költ? 336 frtot. 

Mit ñzez 35 
, 5 8 ember 

3 6 napra - 
1 3 annyit költ 

1 3 8><5><7 =33б frtot. 

20.) 4000 mennyiségü örség 6 hóra láttatik el a’ vár 
ban lévö élelemmel, ha mindegyik 4napra 16 fontot nyer; 
6000 mennyiségü örség meddig éri avval be, ha mindegyik 
2 napra 4 fontot nyer?=8 havig. 
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Ёз:1\\‘,‘;:1,,‘Ё, „.y.¢;. .;.'w Hálly llavig 6 джаз; “д .m;îÁ`'„‘|- 
` ' 6000 ö1‘ 4000 ч; а ` A -ha 4 tb 16 sì:I!¿..=:1 „от: ‚ ....M. 

11 .;' J' L ‚ -fr. 91:11 ‚ж „.;; 1 

д`м" M 4 2 „apra "ml 511113‘: 35' --‘ïz‘i.'‚‘.-.‘‚ï 
‘ilu 1 3 8 havlg. 

21.) Ha 750 frt 6 év alatt 270 frtot kamatoz, mit ` 
kamatoz 2780 frt 8 év alatt? = 1334% frtot. 

22.) Hány %tel kamatoz 2500 frt, ha 8 év alatt annyi 
kamatot hoz, mint 4000 frt 6 év alatt 5 %tel?=6% tel. î. 

hány % 5 8 
2500 töke 4000 

в évîg 6 
1 3 6% 

23.) 73 fn 20 ‘kr. 3 év 4 hó alan 14 fr 40 krt ka 
matoz; mit kamatoz egyenlö viszonyban 160 frt 2% év alatt? 
= 24 frtot. 

24.) Mit kamatoz 6000 fr. 5ös kalnattal 8 év alatt? 
= 2400 frtût. 

25.) Micsoda töke hoz 5 ös kamattál 370 frtot 6 év 
alam: 12335/3 т. 

26.) Mennyi kamat jár száztól , ha 543/lé, frt. év 4hó 
alatt 76 frt 4 krt kamatoz ?= 6 száztól. 

27,) Mennyit kamatoz 5200 töke 1 hét alatt 565 ka 
mattal? = 5 frtot. 

28.) Hány év alatt fog 360 frt töke 7 es kamattal, 
201 fr. 36 krt kamatozni?: 8 év alatt. 

29.) Hány év alatt fog 7700 frt töke 6os kamattal 
77 frtot kamatozniíz. 1/2 év , vagy 2 hó alatt. 

ё. 12.""A’ lánczszabály. 
А’ lánczszabály által keressülfvalami adott meny 

nyiségnek egyenlö értékét más nemü mennyiségben. 
темt a’ lánczszabály ott llaszlvlìnfllható, a’ 1101 azt 

keressük: Egg adult dologna/l mz' 'az egyenló' „шине 
egg más dologban. Például; 12 atany hány váltó f0 
rintot ét? 'A 

L 
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Ekkor a’ keresett mennyiség csa): egg мета: 
fägg, attól tudniillik, .nìelly a’ kérdést képzi; lgy a’ 
keresett váltó forintok csafk a’ kérdést képzó 1 2 arany- 

-tol függnek: -`- és a’ kérdés és felelet kam minaig 
az egyenläsegf jegye (=) állhat; `mint: 12 arany = 
135 "ГМ. . - ' ' 

Lánczos példrík ezels.’ 1.) 1 H5 zsír hány krba kerííl, ha 
4 mázsa 100 frtha Кerы‘? felelet: 15 krba. _ ltt af keresett 
krajczárok száma közvetlenül. csak a’ font zsírtöl függ, és 
a’ kérdés és felelet közt állhat az egyenlöség jegye, mint: 
1 115 = 15 kl'. 

2.) 12 arany hány váltóforintot tesz? felelet: 135 
vfrtot. Ш: ís mondhatom: 12 araпy: 135 vfrt, és a’ frtok 
száma csak az aranyoktól függ. 

Еще‘: pedig nem lánczosak: 1.) Ha. 6 legény.5 nap 
alatt 12 véget szö; hány legény szô' 4 nap Мaт: 8 véget? 
felelet: 5 legény. A’ legények száma. nem csak a’ végektöl, 
de a.’ napoktól is fiìgg. \ 

2.) 500 frt 6 hó alatt mit kamatoz; ha `100frt 12 hó 
alatt 6ot kamatoz? felelet: 15 frtot. Nem-mondhatom: 
151`rt= 500 frt.. 

A’ lánczos pe’lda'nak elrendezése. 
1. Függélyes vonalt húzok, és az ismeretlen ta 

g0tranna-k bal oldalára, а’ kérdesben forgó mennyîsé 
get pedig jobb oldalára irom.  . ' 

2.- Azt a’ szátmot, melly а’ jobb oldalon álló tag 
gal egynevü, következö sorba balra irom; a’ melly 
pedig ezzel egyértékü, az joìyl)ra..kerül, úgy, llogy 
1n.inden pár köz.t az egyenlöség jegyét (=) teheésem. 

3'. Ismét аж‘; а’ számot, melly a’ II1á.S0(lÍl{ sor 
jobb oldalán álló ta.gga.l -egynevü, a’ harmadik sorba 
.balra irom; a’ ше1|у peaig еще! egyértékü, az jobbra 
kerül. -— ’S ezt addig' folytatoin , mig a’ jobb 010111011. 
olly számra találok, mellyaz elsö bal taggal, мaя , 
az ismeretlennel egynevü. 
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4. Нa a’ láncz valahol çl vagyon- szakadva ,. aж; 
pótolnom kell, a’ hiányzó tagokat közbe vetve. ` 

I/együk fel az elsó' peïdát: Hány krba keríil 1 H5 zsír, 
ha 4 mázsa 100 frba keríil? 

Az elsö sorba balra az ismeretlen x kr, jobbra. а.’ kér- 
dében forgé 1 T15 zsír jö. Mivel a’ jobb oldalon font van, 
a’ második sorba balra fontok jönek; de fontok nincsenek, 
hanem csak mázsák; pótolnom kell tehát a’ lánczot , а’ fon 
tok és máisák közt hìányzó tagot közbe vetve: 100 font 
tesz 1 mázsât: tehát a’ második -saorba balra100115 , jobb 
rn. az egyértékü l mázsa j5. Mivel a’ jobb o111111o0 mázsa. 
van , a’ harmadik sorba, balra az egynevü 4 inázsát irom', 
jobbra pedig az egyértékü 100 frtot. ' 

Több adott tagjaim nincsenek, ’s a’ láncznak mége 
értem végét; mert jobb oldalon az utólsó tag még nem egy 
nevü az e1sб bal taggal; tehát ismét pótolnom kell a’ lán- 
czot, a’ forintok és krajczárok' közt hiányzó tagot kózbg 
vetve; l frt te sz 60 krt; tehát balra az 1 frtot, jobbra 
pedig az egyértékiì 60 krt irom. _ 60 kr. rnár egynevů az 
elsö bal taggal; azért a’ láncznak végét értem. 
1.) péld a. I-Iány-krba- kerůl (х) 1 115 zsír, 

ha 100 H5 1 mázsát tesz 
4 mázsa 100 frba kerül 
1 frt. 60 krt tesz. 

 

Az ekkéi) elrendezett példát ё. 1 1. B.) szerint fej 
tem meg. 

2). Hány vfrt (х) 32 arany 
~ ha 2 эraпy 9 pfrtot . . 

2 pfrt 5 vfrtot tesz \ 

 

 

 

 

1 : 135 vfrt. 

Jegyzet. А’ törtszámokat el lehet keríilnî, ha a’ tagokat 
kettövel , vagy többel sokszorozzuk; csak egyenlö legyen a’ 
két tag; így mindegy ‚ akár tegyem: 1 arany tesz 4% frtot, 
akár 2 arany tesz 9 frtot. 

3.) 324 huszas hány aranyat tesz ?=24. ` 
324 huszas 
1 frtot 

2 aranyat tesz. 

Hány arany 
ha 3 huszas 

9 frt 

1 : 24 aranyat tesz. 
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4.) Hány frtba 1111r61 3000 katonának az egyenruhája, 
ha 1 legényre 4% rô'f kell, 50 röf pedig 1 véget tesz, melly 
18 aranyba kerl'íl?= 21870 frtba. 

Hány frtba 3000 kat.ruhája 
ha 1 ruhára 4% röf 11e11 
50 rö1’ 1 véget tesz 
1 vég 18 arany 
2 arany 9 frt 

1 2 9><9><9><30 

5.) Egy gazda kölcsôn vett 14 111ér6 búzát; azt ter 
mészetben vissza nem adhatván, bort akar helyette adni, 
mellyböl 1 akó 3fr. 30 krba kerůl, a’ búzának az ára pe 
dig 2 fr. 15 kr. hány akó bort kell 14 méröért adnia? = 
9 akót. 

 

14 1116r6é11 
ha 1 111érö 2% frba 116r111 
3/‘É frton 1 akót vehetek. 

1 : 9 akót. 

6.) Egy fogadós 7 akó bort vett 56 frton, hány krbn 
kerííl belöle 1 itcze?:='7}’2 krba. 

Hány kr l 1 itcze 

Hány 111161 
 

 

. 64 itcze 1 akó 
7 akó 56 frt 
1 frt 60 kr. 

 

' 2 : l5:-1`-72=7/ládkl', 

7.) Hány 30 röfes véget lehet 32 aranyon abból a’ kel 
11lé!)ö1 venni, mellyböl 3 röf 2 váltó frtba kerl'íl?:18 véget. 

Hány végqt 32 aranyon 
2 arany 9 pfrt. 
2 pfrt 5 vfrt 
2 vfrtl 3 r6f 
30 rô’f 1 vég 

1 2 18 véget. 
8.) Hány frtba ker|'íl a’ kenyér, mellyet 6000 katana 

naponkint megemészt, ha 1 katona náponkint 35/2 fontot kap ; 
2/4 font pedig 8 krba kerl'íl?---=1244‘/á frba. 
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Hány frba 6000 kat. kenyér 
1 kat. 3% font. 
2% font 8 kr 
60 kr 1 frt 
_____,___ 

9 : 11200 =1244?§ frt. 

9.) Hány váltó krba ke`rl'íl abból az árúból 1 lat, melly 
nek 3 mázsája 640 frt pengîí ?: 10 váltó krba. 

Hány vkr 1 lat 
32 lat 1 115 
100 П; 1 mázsa 
3 mázsa 640 frt p. 
2 frt. p. 5 Их‘t 
1 frt. v. 60 kr. v. 

1î5><2=10 kr v. 
 

10.) Еду gazda 54 mérö gabonát adott el, mérejét 3), 
frton. V3 ért posztót akar, mellynek röfe 4% frt; % ért pedig 
kész pénzt.- 1.) Hány rüf posztót kap ?: 14 rô'fet. 2.) Hány 
frtot? 126 frtot. 

54 mér5b5l a’ részeket tам szůmmal fejezhetem ki; 
t. i. a’ számlálóval sokszqrozom az 54 et, és a’ nevezövel 
elosztom. ‘ 

 

54><1 ' 
1.) Hány röf posztn з mérô'ért \ 

ha 1 'mérö З}; fri: 
4/‘Q frton 1 röf posztó 
т“ 

1 :.14 röf 

 

 

54><2 - 
2') Hány frt méröért .. ` н 

3 . I 

ha 1 mérö 3% frt. f‘ д} r,. . .I .‚ 
-U .“.‘ `': l-.'` 1:7><18=126fr¢„.. , ‚ 

11.) Valaki 30 akó bort akar felc§eŕ'È.Él1)ií;.;1'ász'Qńnal, 
mellynek röfe 16 garas; a’ bornak az `á.ra ï>eÃlïg.'5 fr 20 kr, 
hány röf vАннa; kap ?=200 röfet. ' -- т 

3 
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12) Еду fogadós 896 frton 126 akó bort мы, akar 
20%tet nyerni, (нa: 100 frt kia1lásért120 frtot bevenni) 
hány krt kell bevennie 1 itczéért?=8 krt. 

Hány kr. bevét 1 itczééri 
ha 64 itcze 1 akó 

126 akóért 896 fr. kiadás 
100 fr. kiaд. 120 fr. bevét 

1 fr. bevét 60 kr bevét. 

1 2 Ski'. 

13) Нa egy fogadós azon bornak itczéjét 8 kron adju 
el, mellyböl 126 akót 896 frton yett, hány% nyer?=20%, 
нaz 100 frt kiadásért 120 frtot vesz be. 

Hány .frt bevét 100 fr kiadásnál , 
ha 896 kiad, 126 akó 

1 akó 64 itcza 
1 ìtcze 8 kr bevét 

60 kr bevét 1 fr bevét 
 

1 2 4><3><‘10 = 120 bcvét. 

14) Valaki lìsztjének fontját 4 kron шт 25 ‘Х, nyer, 
mennyit adott ki 120 mázsáért?=640 Мot adott И. 

Hány fr Найди 120 mázsáért 
1 máza 100 font 
1 font - 4 kr bevét 

60 kr . 1 frt bevét 
125 frbevét 100 frt kiadдя 

1 2640 fr kîadás 
 

Próllu. 120 mázsánál, vagy 12.()().0 ‘oтцы, mivel egy font 
`mnak az ára 14 kr , az egész bevét 12000><4=48000 kr 
"= 800 frt.-- 125 .frt bevémél mk 100 т volt а.’ ki 
adás, mi ‘вы: a’ kiadás 800 frt bevétnél? vagy 
125 2 100=800 2 х; х=640 fr kiadás; a’ láncz -sza 
bály szerint is ugyan az a’ kiadás jött ki, tehát jól meg 
.volt fejtye a’ példa. ` 

15) Вы; gyapjú kereskedö 32 mázsa gyapjút 2320 тol‘ 
' ‹ 
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vett, 6 pedig nlázsáját 87 frton ‘МПа е|, hány %tet nyert 
raрa 1 = 20 о 

 

Hány frt bevét 100 fr kiad. 
ha 2320 fr kiad. 32 mázsa 

1 mázsa 87 fr bevét. ‚ 
————____ 

1 : 10><4><з=120 fr bevét. 

16) A’ könyvárus 15% rabattal, (мaя, hogy minden 
1001161 15öt tart meg magának, és csak 85 íizet) veszi Ы: az 
iró munkáját, már 340 példányt, egyet 1 frt 20 kron ela 
dott, mit fog az irónak 111etп1?=385% frtot. 

Hány frt Нас! 
Ьa 1 példány 1%, fr bevét 
100 fr bevéttöl 85 frtot Е:et 

_————————__ 

3 2 34><2><17=385% fr.' 

17) Ha a’ könyvárus 15% rabattal veszi át ß’ mun 
Кa eladását , mit nyer 340 példánynál, ha egynek az ára 1 fr. 
20 kr 1 = 68 frtot. 

340 példánytól 
 

Mit nyer 340 péld. 
1 péld. 1% fr bevét 

100 fr bevét 15 fr nyereség. 
 

1 2 68 fr. 

.18) Hány váltó frtot Еapo!‘ 200 körmöczi aranyért, ha 
3% nyereséggel felváltom? = 231719 fr. v, 

Hány vfr kapok I 200 arany 
 

2 arany 9 fr p. 
2 fr p. 5 fr. v. ér 

100 fr értékért 103 fr Веpoй. 
h-_-___h__, 

2 2 9><5><103=2317V2 vfr. 

19) Hány vЕщё frtba kerííl 1 bécsi mázsa abból az á 
rúból, mellynek 1 szászországì fontja 14 szászgarasba kerííl? 
(5 bécsi 6 нём fontot, és 24 иди garas 1 fr 30 kr pengöt 
tesz)--126211 vfrt. ' 

3* 
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Háuy vfrt - 100 bécsi font 
5 bécsi Hi 6 'szász font 
1 szász TI; 14 szász garas 

24 sz. gar. 1% pfrt. 
2 pfrt. 5 vfrt. 

2 2 3><7><25=262‘/2 vfrt. 

20) Hány krba kerül egy {У azon papirosból, mellyböl 
10 rìzma 160 frtba kerül?='-2 krba. 

Hány kr 1 й’ 
ha 24 ív- 1 kone: 
20 koncz 1 rizma 
10 rizma 160 frt 

1 frt . 60 kr 
 

122 kr. 

ё. 13. А’ társaság-szabály. 

Ha többen egy társaságban pénzt , vagy valami 
аrаt összeadnak, és azon valamit nyernek, vagy vesz 
tenek; a’ nyereséget vaду veszteséget nem oszthatni 
el egyenlöen az összeadók közt, hauem az összeadott 
pénzhez arámylag kell elosztani. Ez a’ társaság-sza- 
Ищу szerint történik- - 
" Az összeadott теме]; össßege úgy aránylik 

az eg?/es részsekhez , mint aß elossztandó összeg 
- а’ keresett ossëtály a~e’szeÍsÍae%. 

. Szabályok . 

1) Az adott részeket összeadom; ’s ezen összeg 
minden arányban az elsö tag. 

2) Minden adott- egyes rész a’ második tag. Te 
М‘; annyi arányt kell képeznem ‚ mennyi egyes rész ,` 
vagy részvény vagyon. 
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3) Az elosztandò бане; minden arányhan a’ har 
madik tag» 

A' kiszámolandó negyedik tagok a’ megfelelô osz 
‘Шу részeket adanqiák. ' 

P. Három kereskedö A. B. C. 600 frtot nyer, A. мoи 
3000 fr. B. 5000 fr. C. 2000 frtot, mit nyer mindegyik? 

A’ három adott részeket összeadom, és három arányt képzek. 
A. 3000 
B. 5000 
C. 2000 

10000 2 3000=600 2 x=Á пyer 180 fl‘tot» 
10000 2 5000-_-600 2 х=В пyеr 300 — 
10000 2 2000’-_--600 2 x = C nyer 120 — 

-" 600 frt. 

Minthogy az elsö és harnladik tag mînden arányban ugyan az, 
elosztás мы rövidíthetök; így az elöbbi példában 100`zal 
elosztva, lesz 100 2 3000126 2 ЩЗО frt' 

Vagy az összeadott egyes részeket ezerrel elosztva, lesz 
‚10 2 3=600 2 x; 10 2 5=600 2 I; 10 2 2=600 2 x. 

 

 

§. 14. Az дышат: tfírsaság-szabály. 

Ha az összeadott pénzen vaду árún kivül semmi 
sem kerül elö, a’ tàrsaság-szabáÍy egyesnek monda 
tìk; mint az elöbbi példában. ‚ 

Нa pedig az összeadott pénzen vagy árún kivül 
idö, vaду más körülmény is keriil elö, a’ társaság-sza-- 
bály összsetettnek mondátìk. p. A. B. (}.nyer 100 frtót; 
А) adott 500 frt 6 hónapra, B) 700 frt 4 hónapra, 
C) 600 frt 7 hónapra, mit nyer mîndegyik? 

Az összetett társaság-szabályt egyesre kell átala- 
kitni, minden adott rëszt az idövel , "agу más hozzá 
teit körülménynyel sokszorozván. Ezen sokszor0z- 
mányok teendik az egyes összeadott részeket. 

1-n~-Y». _.. ,‚ .-'-Í-„- .if 
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És valóban mindegy aкт‘ adjak 500 frtot 6 hó 
napra, akár hat annyi pénzt, azaz: 3000 frtot 1 
hónapra. 

A’ sokszorozás után a’ решат a’ fömebbi útmu 
tatás szerint fejtem meg. 

A. 500><6=3000 B. 700><4.=-2800) összeadva 
- C- 600><7=4200 

 

10000 2 3000=100 2 x=A.nyer 30 frtot. 
— — 2 2800= f- 2 x=B.nyer 28 frtot. 
-- - 2 4200:: —— 2 x=C.nyer 42 frtot, 

A) nyeresége -I- B) îlyeresége -|-- С) nyeres. = 100 frt. 
A’ társaság-szabály ott használható , a’ hol vala- - 

mi mennyiséget több részekre aránylag kell elosztani; 
így a’ nyeresèg, veszteség, örökség elosztásában, az 
alló, költségek, шпинатa]: tölrbek Кбит ará.ny0s kive- 
tésében, ’s hasonló feladatokban. 

Példák . 

1) Három kerekedö társaságbalépvén 3400 frtot nyert, 
À. adott 5600 fr. B. 4500 fr. C. 6900 fr. mit nyer A, mit 
B, mit C’!.-=A. nyer 1120 fr. B. 900 fr. C. 1380 frtot. 

2) Valaki végìntézetében 3 örököst rendel, A-nak ha 
дo“ 7700 frtot, B-nek 8500 frtot, C-nek 6000 frtot; de 
holta után csak 19980 frtot találnak, mennyi jut minde 
gyikre? 

A. 7700-l-B- 8500`-l~C~ 6000222200, az elsö tag. 

22200 2 7700=19980 2 х: A-nak jut 6930 fr. 
- --- 2 8500=- -— 2 x=B-nek jut 7650 — 
— ---2 6000:- — 2 x=C-nek jut 5400 -v 

3) Három közbirtokos a’ faluban oskolát épít, шe)!’ 
800 frtba kerül; A-nak évi jövedelme 6000 fr.B-nek 10000 
fr. C-nek 9000 fr. mit kell mindegyiknek jövedelméhez ké 
pest íìzetni ?::A. Нм 192 fr. B. 320 fr, C. 288 fr, Az ösz 
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- szeadott részeket 1000rel , és az elsö és harmadik tagot 25tel 
elosztva 1 : 6=32 : х; П) 1 3 10.-:.32 3 x; Ill) 13 9 
=32 : x. 

4) Valaki négynek adós,- A-nak `7000 frttal, B-nek 
6000 ftttal, C-nek 10000 frttal, D-nek 9000 frttal; de az 
egész vagyona csak 19200 frtra rúg, mi jut mindegyiknek? 
A-nak jut 4200 fr; B-nek 3600. C-nek 6000. D-nek 5400 
frt. Az egyes adóságokat 1000rel, és az elsö és harmadik 
tagot 32vel elosztva 1 : 7 = 600 3 x ’s ú. t. 

5) 35 mázsa puskaporhoz mennyi salitrom, kénkö, és 
szén kell, ha a’ puskapornak ezen alkotó részeit ebben al a 
rányban vegyítem: 16 3 2 3 3? 

16+ 2 +3= 21 : 16: 35 3 x= 26% mázsa salìtrom. 
21 3 2 = 35 3 х= 3% - kénkö. 
21: 3=353x= 5 -- szén. 

Vagy az elsö és harmadik tagot ‘Нel elosztva 3 : 16=5 : x 

6) Ketten társaságban nyertek 380 frtot'. A. adott 6000 
frtot 4 hónapra. B. 4000 frtot 3 hónapra?:A, nyer 253%. 
fr. B. 126% fr. 1000rel és 12vel elosztva 33 2=38() 3 x; 
1.|)331=3803x. 

7) Három helység az út csinálásáért 800 frtot kapott. 
A. helységből 50 ember 27 napig dolgozott. B. helységböl 
30 ember 12 napig. C. helységböl 30 ember 23 napig, mi jut 
minden helységre? = A-ra jut 450 fr. B-re 120 fr, C-re 
230 Ы. 

8) Három mészáros egy rétet 240 frtért bérlelt ki, A. 
30 ökröt 4 havig, B. 28 ökröt 5 Бaй; ‚ С. 25 ökröt 4 hevig 
hajtott a’ legelöre, mit fizet kiki ?= A. fizet 80 fr. B. 93’/3 
fr. C. 66% .frtot. ` 

9) Hárman társaságban 4610 frtot nyertek, A. adott 570 
frtot 40 krt 2 évre 6 hóra, B. 740 fr. 50 krt 2évre, C. 800 
fr. 1 évre 2 hóra, mit nyerqmindegyik? = A. 1712 fr. H. 
1778 fr. C; 1120 frtot. ' x 

A. adott 570%fr><2}áév=85e% 
B. _ 740% fr ><2 -._--:889% 
C.- - 800- fr ><1',{;-=5°°% lesz: 

"`305% 3 s56%=4610 3 x- az elsö, é második tagban a’ nevezőt 
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1‘. P, .Ä YN“-pv-muv“-t‘-.4.'-rq auw’ 

. elhagyhatom (§..6"”'¢"" szerint), az elsö és harmadìk гagы 
4610zel eloszthatom, lesz tehát: 

5 2 8560: 1 2 x A=1712 frt 
5 2 8890: 1 2 x В: 17.78 frt 
5 2 5600'-=~‘1 2 x C=1120 Г": 

10) Valaki 30000 frtját végrendelete szerint ekkép osz- 
tatta el 3 ña, 2 leánya, és egy fogadott gyermeke közt, 
hogy a’ leányok három annyít kapjanak, mint a' fogadott 
gyermek; д’ íìúk pedìg két annyit, mint a’ leányok ‚ mi jut 
mìndggyìkre? А’ fogadott gyêrmek része 1, egy egy leányé 
3 , egy egy íìůé 6; mindössze 25; lesz tehát: 
25 2 1=30000 З x=.1200 fr. a’ fogadott gyermek része; 
minden leányra 3 annyî, mindern íiúra 6 annyi jut. 

Próáu. 1200 + 3600 + 3600 -I- 7200 + 7200 >< 7200 ._--_ 
30000 frt. 

11) 57 frt. 3 közt elosztandó, ůgy, hogy A. ï2ben; B. Ч 
Zhen; C. ’/sben részesüljòn, mi jul: egyre? A-ra 30; B-re 
15; C-re 12 Г"; ‘ 
Hasonló példákbail a’ törtszámokat egynevezetiìekre átalakí 
tom; lesz tehát: 2910, 1910, Хо; vagy kisebbre W20, 5/20, 720. 

` А’ nevezöket mindenütt elhagyhatom ; тert az arányt ¿gy kel 
lene képeznem: 170 2 “}’20.--_-- 57 2 х. Már pedig az arany nem 
változìk, ha az elö- és utótagot ugyan azon задницa1 sokszo 
rozom, itt 20 szal; lesz tehát 19 2 10:57 2 x; vagy még 
nz elsö és harmadik taды 19czel elosztva: 1 2 10=3 2 x. 
ll)1:5=3:x.lll)1:4=3:x. ` 

§. 15. А’ vegyz’te’s-szabály. 
Ha különbféle -értékü árúkat összevegyítünk, a’ 

vegyület a’ vegyitett árúk értékére nézve valami kö 
zép értékkel fog тип. р. Нa egy 10 шов, és egy 6 frtos 
akó bott vegyítek, a’ vegyült borból 1 akó 8 тоt fog 
érni. 8 frt а‘ Ьдщ; м, a’ nagyobb (10 frtos), és 
kisebb (6 frtos) ár közt. Ezen közép аrа a’ vegyítés 
szabály szerínt találjuk fel. 

А’ vegyitésben ìeginkább két eset fordulhat elö: 
1) А’ vegyített dolgok árát, és mennyiségét tudván , 
а’ vegyület Тайм)’ ‚ат: keressük. Vagy 

‚.- '*"--v" ’" ‘Pw г ы 
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2) Bizonyos köìép а“ meghatározván tuап! a 
karjuk, menrzyít hell awa a’ kälönbféle e'rte'kü 
árúkból ‘дети. ` 

А) А’ vegyület kò'ze'p árát >melgflmtározuz'. 
I. A’ vegyületnek közép аrаt ezen лaпшу sze 

rint találom fel: ‚ 
А’ vegyített dolognak mint számát, mint 

‘дни külön összeadom, e’s a' fvegyített dolgok 
számáfval az; árok összegét elosztom. А’ ‚шпуи 
dos а’ vegyület ‚едва? árát adamlia. 
P. Valaki 3 akó bort vegyít, egynek ára 12 fr, a’ másiknak 

10 fr, a’ harnmdiknak 5 fr; mit ér a’ vegyûletböl egy 
akó ‘Ё =9 frtot. 

1 akó 12 fr. ôsszeadva <1 - 10 fr.) összeadva 
1 - 5 fr. 

 

3mal elosztva 27; 273 =9 fr. közép ár. 

Ha a’ vegyített dolgok агатa aЧкбяёр àrral sok 
szorozva olly nagy sokszorozmányt ad, millyen az á 
rok összege, a’ példa jól meg van fejtve. Itt az árok 
összege 27 frt; és 3 akó><9 fr közép árral szinte 
27 тоt tesz; генаt a’ példa jól meg van Генуе. 
А’ búza kelt 124, 127 , 129 , 132 garason , mi a’ középára? 

= 128 gafas. 124-|--127-4‘ 129 + 132 =512;———5”4 
=128 garas. 

II. Ha egy mennyiségbül többet veszünk, mint a’ 
másikból, elöbb mînden mennyiséget az értékével kell 
sokszorozni. 

1. példa. Valaki 6 méröt 3% frtjával, 5 méröt 3% fnjával, 
4 méröt 2% frtjával összekever, mit ér a’ vegyûletböl 
1 mérö? __-_.35/5 frtot. - - 

6 mérö >< 31/3 ‘нa1 = 20 
5 — >< 3% — = 17 
4 —- >< 2% — = 11 

15tel elosztva 48 "-= ‘71s = 3% 
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2. Еgy ezüstmüves 6 gírát 8 latos ezüs.tb5l, 10 gírát 10 
latosból, 14 gírát 13 latosból összeolvaszt; hány latos 
leend a’ vegyíìlet!= 11 latos. °) ' 

6>< 8= 48 
10><10=100 
14Х13=182 

30czal elosztva 330 = 33%, = 11 latos. 
 

*) Az eziìst mértéke a’ gíra (шarи); 1 gira 16 Iatra; 1lat, 
18 szemecsre (grana) osztatik. 1 Cölni gíra 20 frt. p. 
ér; 1 Bécsi 24 fr. p. Tiszta ezüstböl mit sem szoktak ké 
szíteni, hanem rézzel keverîk. Ezen vegyíték annyi la 
tosnak mondatik, a’ hány lat tiszta ezüst van egy gírá 
ban. p. ha 13 lat eziìst, és 3 lat réz vegyítve vagyon, 
13 latosnak mondatik. —— Az arany mértéke szinte а’ 
gíra, de ez 24 karátra, 1 Кarа! 12 szemecsre osztatik. 
18 karátosnak mondatik, ha egy gírában 18 karát arany, 
és 6 Кarаt ré: vagy ezüst van, {lgy 13 lato.snak, ’s`a’t. 
Nálunk 185/12 karátos müvek Ízárommal , 13)/12 karátosak 
Ícettíível, 71°/12 karátosak egygyel jegyézvék, Az elsöböl 
1 arnnynak súlya 3% frtot , в.’ ш=1sì1‹Ь01`2% frtot; a’har 
madìkból 1% frtot ér. Az aranyok 23712 |iarátosak,a2ért 
egy aranynak értéke 4% frt p, Еgy Kölui gírából 6.7 arany; 
egy Bécsi gírából 80)/2 arany veretik. ` 

3. Valaki köteles ñzetnî 400 frtot 5 hó múlva, 600> 
‘пot 10 hó múlva, 500 frtot 1 év múlva; de egyszerre a 
karja leíìzetni az adósságát, hány hóuap -múlva kell ñzetnîe? 
= 91/3 hó .utám - 

400>< 5 = 2000 vagy 4>< 5 = 20 1 
600><10= 6000 100za1 6><10 = 60 
500><12 = 6000 ‘Леszтa 5><12 = 60 

15 140;“%5=9%h6. 
 

*) Ha minden vegyítemlö részek ugyan azon számmal eloszt 
hatók, a’ munkát rövìdíthetem, és pedig a’ sokszoro- 
zás абы; мыt 400 , 600, 500 helyett 4, 6, 5 leend. 
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B) А’ 1/egyítendó’ árúk mennyiségét megha" 
tározni. 

I. Ha két канальные értékü аrа: (р. 9, és 6 frtos 
hort) úgy akarok keverni , hogy azokból bizonyos meg- 
határozott középáru (7 тов) vegyületet nyerjek,/ 

А’ drágábból amzyít „вашей, а’ memzyível 
‘идешь az olcsóbb vegyíten-dó' a’ kö%e'pa’rnál~ - 
А% olcsóbból реф} annyít, a’ mennyivel nag?/obb 
а’ drágább vegyítendo' а’ kößepárnál. 

1) Valaki 9 és 6 frtos borból' 7 forintos vegyülctet akar 
készíteni; háuy akót kell a’ 9, és hányat a’ 6 frtosból vennie? 

9 
A’. példát így irom 7 és Лат a’ kôzépárból kivonok, 

6 " - 

 

` mint 7-6_-=1; a’ kiìlzeléket (1) 9 irányába irom. Azután 
a’ középárt (7) kz'lenczbo"l kivonom, mint 9--7=2; 
és a’ külzeléket (2) 6 irányába imm; lesz tehát: 

9 1 
7 

6 2 

A’ voìlal utím irt külzelékeket összeadván megtudom , hogy 
3 vegyített akóra, mellyböl egy 7 frtot él', 1 akót a’ 9 
frtosból, 2 akót pedig a’ 6 frtosból kell vennem, 
Az aka ez: на a’ vegyített Dort 7 frton ela 

dom, a’ 9 frtosnál 2 то! vesztek, és mivel csak 1 
akót vettem , сайт egyszer vesztek 2 frtot; a’ 6 тазa‘: 
7 frton eladván , minden akónál 1 тоt nyerek , és mí 

 

vel 2 akót vettem , 2 frtot nyerek ; igy гена‘; annyit nye 
rek az olcsóblmál, mennyît a’ drágábbnál vesztek. 

Ha nem 3 , de p. 45 akót kell vegyítnem, a’ tár-- 
sasá.g-szabály szerînt annyi arányt képzek, mennyi 
nemü агаt vegyitek. Az elöbbì példában неt arányt 
kell képeznem. 
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'9 1 

6,2 

3 : 1:45 : X=15akó a’ 9frtosbòl. 
3 2 2-==45:x=30- a’ 6 - 

Vagy .- A’ készitendö vegyiilet mennyiségét (45 akút) 
a’ veendö részek összegével (3mal) elosztom, mint 
45 2 3 = 15. Ezen hányadossal minden veendö részt 
okszorozok; á’ sokszorozmány mutatni годa, meny- 

nyít kell minden nemböl vennem. 
2) 50, és 44 frtos kávéból 60 mázsát vegyíteni akarok, 

ůgy, hogy az ára 48 frt legyen , hány másza kell az 50, hány 
a’ 44 frtosból? -_:az 50 frtosból 40 ‚a’ 44 frtosból 20 mázsa. 

50 4><10= 40 mázsa az 50 frtosból. 
48 ' 

44 2><10=20 mázsa a’ 44 frtosból. 

6 ; 6%= 10 ; 
60 mázsát elosztva 6tal, lesz 10; és Нzzel а.’ kiìlzelékeket 4 
és 2 sokszorozva, 40 mázsa az 50 frtos kávéból; 20 mázsa 
B’ 44 frtosból veendö. 

Prólm: a’ drágáhból 40><50 fr. = 2000 
az olcsóbból 20X44 fr. = 880 

2880 fr. 
а’ vegyített 60 mázsa><48 fr középárral=2880 fr. 

3) Valaki 13, és 8 latos ezûstböl 15 gírát veg.y1'teni> a 
kar, úgy hogy a’ vegyiìlet 10 latos legyen; mennyi kellmind 
egyikbölî A’ 13 latosból 6 gíra, a’ 8 latosból 9 gíra. 

II. Ha nem kétnemü, de - 3 , 4, .5 , vagy (вы; 
nemii árút kell vegyítnem, elöször иены, maniillik, еду 
aragabb és olcsóbb nemet vegyitek; azután a’ második, 
harmadik рам, ’s ú t. vegyítem; és pedig mindegy, 
akármelly két mennyiséget vegyem elöre, csak az е 
gyik kisebb legyen a’ középárnál, a’ másik nagyobb. 
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1.) Példa. 1-1, 13, 12, 9, 8, 7 latos eziìstböl '10 Пaша 
vegyületet készíteni akarok , mennyit kell minden 

‘ nemböl 30 gíra vegyületre vennemî` 
д 

14 3 >< 2:-6gl'ra Próba. 6 >< 14 -= 84 
132><2==4-- 4><13-_-_.52 

10<121><2=2- 2><12=24 : 92><2=4--- 4>< 9=36 
' 83><2=6- 6>< 8=48 

74><2-:_-8-- 8>< 7:56 

15tel a’ 30 gírát 30 gíra 300 lat. 
elosztva 3%5= 2 ; 

kettövel minden külzeléket 30 gl'rß><10 latta1 szinte 300 lat. 
sokszorozok. 

Elöször a’ 7 és 14 latosat vegyítem, 10--7=3; hínrmat 
14 irányába irok; 14-1024; négyet 7 irányába irok. Így 
vegylítem a’ 8 és 13 latosat; 9 és 12 latosat. - 

De akármelly két mennyíséget egyxpással vegyíthetni. 
Ha a’ 9 és 14; 8 és 13; 7 és 12 latosat vcgyítem , a’ pél 
dát ekkép megfejfem: 

 

14 1><2:2gl'ra Próba.2 >< 14 = 281:11: 
13 2><2=4- 4><'l3=52- 

10 12 3><2=6-- 6><12í=72 
94><2=8-' 8><.9:-72.‘_ 
83><2=6--- 6>< 8=48__. 
72><2=4-- 4>< 7:28 

15; 39'15=2 - к 30 gíra 300 lat. 
Ä -. 

30 gíra >< 10 „Ещe 300 lat. 

Нa .a’ drágábból nincsen annyifé.le, mint az а1 
csóbból , akkor egyenkint Í»’etto"t , vagу . többet is 
vegyítek egygyel. 

2,) valaki 13`, 11, её в latos ezüstböl 12 gira з law 
sat akar vegyítnì, mennyi kel1 egy-egyböl? 
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13 
8 11 

б 

Elöször a’ 13 és 6 latosat vegyítem, ’s találom, hogy a’ 13 la 
tosból 2 gím, a’ 6 latosból 5 gíra kell. Másodszor a’ 11 la 
tosat ismét a’ 6 Икoнa1 vegyítem, ’s találom , hogy aа 11 1a 
tosból 2 gím, a’ 6 latosból 3 gím kell; tehát a’ hat latosból 
együtt véve 8 gíra. 

3.) 14, 10, 8, és 6 latos ezüstböl 12 latos 36 gírát 
vegyítni akarok, mennyi kell mindegyikből? Itt mind a’ há 
rom rosszabb az egy jobbal vegyítendö. 

2 Próba. 2><1з= 26 
2 2><11=22 
5, 3,együtt в 8>< 6=48 

12 gíra. 12 gira 96 lat-.=12><8. 

 

 

 

-146,4,2,egyůtt12><2=24gíra 
I2 102 2><2= 4_ 

82 2><2= 4 
62 2><2= 4 

18 ; 36/18= 2. 36 gíra. 

Próba. 24><14=336 
4><10= 40 
4>< 8: 32 
4 X б: 24. 

36 gíra 432 lat =' 36 >< 12. 
4.) 13 és 12 latos ezüstböl 10 latosat akarok vegyítni, 

mennyi kell 150 gírára mindegyikböl? - Minthogy mind 
a’ kétféle jobb, mint 10 latos, rezet kell bele kevernem, 
és mivel a’ rézben semmi ezüst sincs, .0 teszek. 

1310 10><6=60gíra 
10 1210 10><6=60- 

'03„2,együtt 5><6=30- . 
„__-._-nu-___„_--_ 

25; 15V25-----(ì 150 gím. 

Próba. 60><13=7s0 
60><12=720 
30>< 0= 0 

150 gíra - 150()lat = 150 >< 1.0. 
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б.) А’ fogadósnak 8 frtos bort kellene mérnie, és csak 
10 frtos bora vagyon, mennyi "Нet keverhet hele? = 10 
„мы: 8 akó bor, és 2 akó viz jö. 

§. 16. А’ vegyítés más mózga. 

1.) А’ vegyítendö árúkat egymás alá irom, úgy, 
hogy a’ legolcsóbb legalantabb álljon; és ezen legol 
csóbbat minden drágábból ki vonom; a’ külzeléket a’ 
fúggélyes vonal ищи azon Мат mellé írom, a’ melli 
böl kivontam. ` 

2.) A’ legolcsóbbat a’ közép árból kivonolu, és 
a’ man külzelékkel a’ vegyület összes mennyiségét 
sokszorozom. 

3.) E’ sokszorozmányt tetszésem szerint annyl 
részre osztom, папу кашехекес a’ vonal “мы irtam. 
‘k it* ) ) 

4.) A’ sokszorozmányból (ezen tetszés szerinti 
"таз anal) eredi: részeket a’ külzelékekkel elosztom, 
’s a’ hányadost azon kiilzelék után пот, a’ mellyel 
osztottam. ` Ezen hlmyadosak lnutatjakf, menuyìt цен 
minden nemböl vennem. 

5.) A’ mi a’ vegyület összes mennyiségéböl még 
hiůnyzìk, azi; a’ legolcsóbból veszem. 

*) A' soszorozmáuyt tetszésem szerint oszthatom el ré 
szekre; de ezek mégìs ollyanok legyenek, hogy azokat a’ 
külzelékekkel törtszánl nélkůl eloszthassam; "agy legalább 
könnyen kìszámolható törtszám legyen a’ hányadosban, mint 
5€, ’/É, И rész. 

г. 

*.") A’ sokszorozmány elosztásában aктa is kell vigyáz 
nom, hogy az osztás után több vegyület.ne jöjjen ki, hogy 
sem kivántatik; söt Agnég a’ legolcsóbb féléböl is legalább 
egy részt vehessek, lgy a’ követkczö pélelábgn több jönc 
ki, hogy sem kell, ha a’ 4561:, 35 rс, és Юre osztanám 

W -МА .ï'~ 



48 

r" wJ-nrwv-xwmvxwr- «- 7-" - 

е1; mert hét és tíz lenne a’ hányados; így tehát a’ 12 frtos 
borból 7akót , a’ 8 frtosból 10-et kellene vennem, már pe 
dig csak 15 akó kell. ' 

l.) Példa, 12, 8 és 7frtoq borból 10 frtosat akarok ve 
gyítnì, mennyi kell egy-egy féléböl 15 akó vegyületre? 
A”l2 frtosból 8; a’ 8 frtosból 5; a’ 7frtosból 2 akó. 

'12 5 4035 = 8akó 

 

10 8 1 5: 1 = 5 - 
7 kell még 2 _. a’ legolcsóbból 

15 akó. 

Próba. Sakó >< 12fr. = 96fr. 
5 —- >< 8_- 40 
2- >‹ 7.-;14 

15 akó kerül 150 frtba. 
l5akó >< 10frttal szinte 150 frt. 

 

1.) hetet 12-meg 8 ból kivonok, és в.’ külzeléke 
. kot (5 , i) a’ vonal után írom. 

2.) hetet 10 böl kivonok, él a’ külzelékkel a’ ve 
gyület mennyiséget sokszorozom; mint 10-7=3; és 3mal 
>< 15=45. 

3.) E’ sokszorozmányt (45) két reszre úgy választom 
el, hogy az egyik részt öttel, a’ másikat egygyel oszthas 
sam el. Legyenek a’ részek 40 és 5. ' 

4.) 40 elosztva 5tel=8akó a’ 12 frtosból; 5 elosztva 
l gyel = 5 akó a’ 8 frtosból. . 

5.) 8 és 5 akó, csak 13, kell pedig 15 akó; tehát még 
kettöt a’ 7frtosból kell vennem. 

Нa minden vegyitendö rész kiìlön az árával, a’ 
vegyített mennyiség pedig a’ közép árral sokszorozva 
egyenlő sokszorozmányt ad, jele, hogy a' példa jól 
meg van fejtve. 

így az elöbbi példában s, 5 és 2 akó 12, s és 7 mun - 
külön sokszorozva 150 frtot tesz. Az egész vegyített meny. 
nyiség, melly 15 ukóból áll , 10 frt. közép árral sokszorozva 



49 

szînte 150 frtot tesz; mivel е’ sòkszorozmányok egyenlök , 
а’ példa jól meg van fèjtve.> 

2.) Egy ezüst míives 14, 12 , 10 és 9 latos ezůsthöl 
11 latosat akar vegyítni, mennyì kell mimlegyikböl 25 gírára? 

14 5 35: 5 :nn 7 gíra 
12 з 12 g 3 = 1 ———- 
10 1 3: 1 = 3 - 
9 - kell még 11 gira lŕlcgolosóbból. 

11 

11--9==‘2; c’ kůlzelékkel sokszorozva' 25 öt ‘-.- 50. Е’ sok 
szorozmányt három részre osztom el. Нa 35, 12 és 3ra 
elosztom, akkor ‚ 7, 4, 3, 11 gíra kell.-Ha nz 50 et 30, 
15 és 5re osztanánl, akkor 6, 5 , 5 , 9 gíra kellene. —— Нa 
20, 24 és (ira, akker 4, 8, 6,> 7 gira kell. 

Ezen mód leginkább olly dolgoknál haszlnálllató, 
mellyeket részekre nem lehet osztani. 

3,) Valaki 36 juhot akar venni, és egyért csak 10 
frtot igér; de az eladó jullninnk egy részét I2, a’ másikát 
11, a’ harmadìkát 8 frtra tartja; hányat adlmt minden fajból 
10 frtqs közép áron, hug.)7 egyiksem szenvedjen rövidséget? 

Az elsö mód szerint а.’ 12 és 11 frtosból 10%, a’ 8 frtos 
ból 15% juhot kel1 adni; de a’ `uhokat nem fogják szét (111 
rabolni, tehínt a’ másik módot ell hnsználni` 

12 4 во:4 -.='15juh 
10 113- 12:3= 4—. 

8 kell még 17 — a’ legolcsóbból. 

 

- 4,) Valaki a’ gyárban 3-8 vég'posztót, egyet eщet 144 
frtért akar venni; de háromfélét kiván ; az elsönek az ára |56 
frt, a’ másodìknak 138 frt, u’ harmadiknak 132 frt; hány 
Yéget kap egy-Aegybölî 

Аз e1sö' 111611 szerînt 162/5, 10%, 10% véget kellene kap 
>nia; de 11’ végeket szét nem fogják darabolni, teны а’ ‚М 
sik módhoz' 11e11 fofyamodní. 

 

156 vagy hattal 26 4 00: 4 ш 15 vég 
144 -138 minden ra- 24. 23 1 16: 1 = 16 -’ 

„$112 got elosltva 22 kell még 7 - 
т 1 ' за vég. 

4 
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24- 22 : 2; ezen канelами‘ >< 38 = 76 ; Е’ sokszoros 
mányt két részre osztom , mint 60 és 16 ra; és e" részeket a’ 
vona1 után irt kûlzelékekkel elosztom, - 

Ezen második mód szerint, kevés változtatással, 
lnegfejthetök mind azon példák, mellyekben ösmeretes 
a’ vegyület mennyisége és összes értéke, és az egyes 
részek külön értéke: de kerestetik, mi vétetett min 
den részből a’ vegyülethez. 

Például: 24 személy a’ vendéglőben 70 frtot költött; min. 
den férfin 4, minden nő 3, minden gyermek 2 ‘пo! 
költött, hány -férfi, nő, és gyermek lehetett? 

42 12:2= öférli öférfì ><4fr.:24f,‚ 
3\1 10:1=10n5 - 10:15 ><3--.==30_ 
2 és 8 gyermek. 8gyerm>< 2 --_¿-__ 16 ._ 

 

24 személy költött 70 frtot. - 

- 1.) A’ legkisebb szâmot a’ többiekből kivonva, а’ kill 
zelékeket (2 és.1) a’ vonal után írom. 

2.) A’ személyek számát a’ legkisebbel sokszorozom, 
hogy megtudjam, mit költött volna a’ 24 személy, ha mind 
gyermek lett volna; mi nt 24>< 25-48. ’S ezen sokszorozn 
mányt a’ 70 frból kivonom; min t 70--48'==22‚. 

3.) A’ talált külzeléket (22) részekre osztva a’ vonal 
után irt kûlzelékekkel elosztom. Ha 12 és 10re osztom, 
6 férfi, 10 nö, és 8 gyermek lehetett. 

2. Példa. Egy gőzerőmű egyszerre 150 személyt 

 

 

„ vitt; az elsö helyen minden személy 1 frtot , a’ második 
helyen 40, a’ hármadik helyen 30 krt íizetett; az egész bew 
vét 90 frt; hány személy lehetett minden helyen? A 

60 tízzel 6 3 60: 3 E 20az első 
40 elosztva 4 1 30: 1 -.-_= 30 a’ második 
30 3 {többi. H100 a’ 3. helyen 

’l 50 személy 
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Próba. '20 >< 60 .--_- 1200 kr. 
30 >< 40 = 1200 - 

100 >< 30 : 3000 — 

150 szernély 5400 kr: 90 frt. 
 

A’ 90 .frtot is tízzel kell elosztanom, és krajczáròkban kìfe 
jeznem; lesz tehát 540 kr; --- 150 személy >< 3=450. — 
540—450 д 90, ’s ezt részekre osztom, p é l d á ul 60 és 30ra. 

3.) Egy mészáros 80 дara!) marhát 700 {пoд vett; 
едy ökôrért 50, egy borjúért 10, egy juhért .5 frtot ñzetett; 
hány ökröt, borjút, juhot „внeteм - ‘ 

50 
10 
5l 

5 ökm~>< 50=250 fr. 
15 borjú>< 10;-150 — 

9 45 2 9: 5ökör 
1 15 3 1=15borjú 

 

  
 

elosztva 10 
5 tel 2 

l 

80 дaн!) 700 fr. 

A’ 700 frt elosztva 5 tel т: 140 ; 80 darab >< 1 gyel = 
80, ezt 140b¢'íl kivonom, шara‘l tehát 60. E’ kiìlzeléket 
részekre osztom, például 45 és 15 re; akkor 5 ökröt, 15 
borjút, 60 juhot vehetett. Ha 54 és бra osztom, 6 ökör, 
6 borjú, 68 juh пьeсe“. Ha 36 és 24re, 4, 24, 52 lehetett. 

és 60juh |60juh >< 5--_-.300--- 
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