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1. Folytasd a sorozatot négy elemmel, írd le a szabályt! 

99, 89, 80, 72, 65, ____________________________ 

___________________________________________ 

Írd le a szorzat eredményét: 

(42 – 40) · (40 – 38) · (38 – 36) · (36 – 34) · (34 – 32)· (32 – 30) =  

Írd le az eredményt méterben: 

3 km 50 m + 50 m 300 cm + 12000 cm =  

Számítsd ki: 

(5 + 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75 + 85 + 95) · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 0 =  

324 · 72 + 4 · 324 + 14 · 324 + 324 · 10 =  

Számítsd ki, a különbséget írd le római számmal is! 

   MMDCV  -  MDLII = 

2. Az alábbi ábrán a 2010 szám látható. 
Határozd meg a sötét rész területét, ha a négyzetrácsok oldala 2 cm!  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

7  pont 

 

8   pont 

 

Tiszta versenyidő:75 perc. 
A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! 
A megoldás menetét, gondolataidat részletesen és pontosan 
írd le, a részeredmények is pontot érhetnek. 
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3. Az ötödik osztályban 13 fiúból négy szemüveges.   
A lányok harmada visel szemüveget. 
Összesen nyolc szemüveges van az osztályban. Mennyi az osztály létszáma? 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 
 
 
4. Egy gyalogtúrán legelöl haladt Frédi, és valahol mögötte Béni, aki 

így nyilatkozott Frédinek: „Kétszer annyian jöttek még mögöttem, 
mint ahányan előttem voltak. Ha a közöttünk lévők fele elé kerültem 
volna, akkor négyszer annyian jöttek volna mögöttem, mint ahányan 
előttem haladtak.” 
Hányan vettek részt összesen a gyalogtúrán, ha az út során folyamatosan egyes sorban 
haladtak?  

 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 
 
 
 
 

4   pont 

9   pont 
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5. Az 1-től 12-ig terjedő számokat írjuk be az ábrán látható kis körökbe úgy, hogy a külső 
körön levő számok összege kétszerese legyen a belső körön levő számok összegének és 
belülre csak páros számok kerüljenek!  (Minden számot csak egyszer használhatsz!)  
Hány megoldás van?   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. András, Béla, Csaba, Dani és Eszter egy kirakatban piros, kék, sárga és fehér labdákat 
látnak meg. A következőket veszik észre:  

András: Piros és kék összesen 5 van. Dani: Fehérből van a legtöbb. 

Béla: Kék és sárga összesen 8 van. Eszter: Pont 19 labda van a kirakatban. 

Csaba: Kékből van a legkevesebb.  

Hány fehér labda volt a kirakatban?  

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 

 

9 pont 

8   pont 



A feladatsort a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény matematika munkaközössége 
állította össze 

7. A játékkockán a pontok úgy vannak elhelyezve, hogy az összegük az átellenes lapokon 
mindig 7. Az 1. ábrán látható kocka az egy pontos lapon áll, így az alátett papírlapon a 
nyoma ”1”. Ha a kockát jobbra forgatjuk a két pontos lapjára, az alátett papíron a nyoma 
”2”. Továbbá, ha a kockát magunk felé forgatjuk az alátett papíron, a nyoma ”3”. Ezen 
forgatásoknál az alátett papíron a 2. ábrán látható nyomot kapjuk, amelyen a számok 
összege 6. 
Határozd meg a 3. ábrán látható nyomon lévő számok összegét, ha a kocka kezdeti állása 
az 1. ábrán látható! 

 

8. A hűtőben tégla alakú sajt van (lásd az ábrát). Anyuka egymás után levág belőle 1 cm 
vastag kirántanivaló szeleteket. Először levágott elölről apukának, azután oldalról 
Gyurikának, utána hátulról magának és végül a másik oldalról Annuskának. Írd fel az 
egyes szeletek méreteit. Állapítsd meg a maradék sajt méreteit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12   pont 

8   pont 


