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BEM JÓZSEF  Jelige: …….................. 
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II . FORDULÓ 2014. február 6.  Hely:……….…………... 

4. OSZTÁLY  

1. Minden alábbi római szám felhasználásával állítsd elı a legkisebb és a legnagyobb 
római számot! (Minden római szám csak egyszer fordulhat elı.) 
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Írd le, a képzett számoknak melyek az arab megfelelıi? 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 
 

2. Kata feladványa társai számára a következı volt: 

Az álarcok meghatározott logikai rendben követik egymást. 
Melyik álarc kerül a számozottak közül a kérdıjel helyére? 
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 



 

3. A papírzacskóban 1 csokis
különböznek egymástól, ránézésre egyformák.
Találomra kiveszünk közülük négyet.
Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik 
melyik biztos (X)! Írd a megfelel

 

• Mind egyforma íz

• A kiválasztottak között vannak egyforma íz

• Van közöttük lekváros.

• Van közöttük csokis.

• Nincs közöttük vaníliás.

• Több 

• Nincs közöttük lekváros.

 
 
 
4. Az ünnepi hangversenyen a zenészek közül a 

ült, a 24 hegedős és a 12 fúvós négylábú széken, a 2 nagyb
karmester állt. 
Hány lábat számolhatunk meg összesen, ha
színpadon? 
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A papírzacskóban 1 csokis, 2 vaníliás és 3 lekváros fánk van, melyek csak ízükben 
különböznek egymástól, ránézésre egyformák. 
Találomra kiveszünk közülük négyet. 
Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik lehetetlen (1), melyik lehet, de nem

Írd a megfelelı jelet az üres � - be! 

Mind egyforma íző.  

A kiválasztottak között vannak egyforma ízőek. 

Van közöttük lekváros. 

Van közöttük csokis.  

Nincs közöttük vaníliás. 

Több a lekváros, mint a csokis. 

Nincs közöttük lekváros. 

Az ünnepi hangversenyen a zenészek közül a cintányéros háromlábú széken 
s és a 12 fúvós négylábú széken, a 2 nagybıgıs és a 

Hány lábat számolhatunk meg összesen, ha más szereplı nem volt a 

                
                
                
                
                
                
                
                
                

2 vaníliás és 3 lekváros fánk van, melyek csak ízükben 

), melyik lehet, de nem biztos (2), 

os háromlábú széken 
s és a 
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5. Az iskolai farsangon a boszorkány jelmeze olyan jól sikerült, hogy senki sem 
jött rá, ki viseli. 
Hallgassuk meg a gyerekek beszámolóját!

Ági:  Szerintem nem Évi volt.

  Jutka: Biztos, hogy Évi volt.

Ki volt a boszorkány, ha négyı

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
6. A farsangi bálon Kati néni néhány szelet süteményt tett az asztalra. Ha még 

kétszer nyolcat tenne hozzá, akkor a teremben lév
3 szelet jutna.  
Hány szelet sütit tett eredetileg Kati néni az asztalra?
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Az iskolai farsangon a boszorkány jelmeze olyan jól sikerült, hogy senki sem 

Hallgassuk meg a gyerekek beszámolóját! 

vi volt. Kati:  Ági volt.

Biztos, hogy Évi volt. Évi:  Nem én voltam. 

Ki volt a boszorkány, ha négyıjük közül csak egy gyerek mondott igazat?

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

A farsangi bálon Kati néni néhány szelet süteményt tett az asztalra. Ha még 
kétszer nyolcat tenne hozzá, akkor a teremben lévı 15 gyerek mindegyikének 3

eredetileg Kati néni az asztalra? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Az iskolai farsangon a boszorkány jelmeze olyan jól sikerült, hogy senki sem 

Ági volt. 

 

jük közül csak egy gyerek mondott igazat? 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

A farsangi bálon Kati néni néhány szelet süteményt tett az asztalra. Ha még 
 15 gyerek mindegyikének 3-
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7. Írd a megadott mennyiségeket a keretekbe (          ) úgy, hogy a nyilak mindig a kevesebb felé 
mutassanak! Számolással bizonyítsd megoldásod! 
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8. Az AB szakasz hossza 18 cm. A B pont az AC szakasz középpontja.  

Az A pont a BD szakasz középpontja. 
Hány cm hosszú a CD szakasz? 
Készíts rajzot! 
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=  3 cm 


