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4. OSZTÁLY  
 

1. Egy háromszögnek és egy négyszögnek nincs közös oldalegyenese. Legfeljebb hány közös 
pontjuk lehet? Rajzolj és válaszolj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Írj a téglalapokba úgy pozitív egész számokat, hogy mindegyik az alatta levı két szám összege 
legyen, és a legfelsı mezıben a lehetı legkisebb szám álljon! 
Vigyázz, az alsó sorban csak különbözı számok lehetnek! 
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 



3. Hány mézeskalács lehet a kosárban,
- 100 - nál kevesebb van benne,
- a mézeskalácsokat ötösével kirakva megmarad 
- ha a mézeskalácsokat négy
- ha hármasával rakjuk ıket, akkor 

Válaszodat indokold is! 

 

 

 

 
4. Hogyan lehet egy négyzetet 10 kisebb négyzetre darabolni? Rajzolj 2 különböz

 

 

 

 

 

 
5. Miután elolvadt a hó, a réten 25 állat legelt.

Háromszor annyi tehén volt, mint ló
mint kecske. 
Tudjuk, hogy nem minden ló sz
Melyik állatból hány legelt a réten?

 
 

          
          
          
          
          
          

           
           
           
           
           
           
           
           

a kosárban, ha tudjuk, hogy 
nál kevesebb van benne, 

a mézeskalácsokat ötösével kirakva megmarad 2 kalács, 
négyesével rakjuk ki, akkor 1 marad meg és 
ıket, akkor szintén 2 mézeskalács marad ki? 

Hogyan lehet egy négyzetet 10 kisebb négyzetre darabolni? Rajzolj 2 különböz

a hó, a réten 25 állat legelt. 
mszor annyi tehén volt, mint ló és kétszer annyi bárány, 

Tudjuk, hogy nem minden ló szıre volt egyforma színő. 
Melyik állatból hány legelt a réten? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

                
                
                
                
                
                
                
                

Hogyan lehet egy négyzetet 10 kisebb négyzetre darabolni? Rajzolj 2 különbözı megoldást! 
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6. Egy bővész kalapjában a következ

 vadnyuszi, házinyuszi, 
 vadmacska, házimacska, 
 vadgalamb, házigalamb. 

Melyik két állatot kell a bővésznek kihúznia a kalapból ahhoz, hogy az 
alábbi állítások mindegyike egyszerre 

- Minden macska vad. 
- Amelyik vad, az macska.
- Amelyik nyuszi vagy galamb, az házi.
- Amelyik házi, az nyuszi vagy galamb.
- Amelyik házi, az nyuszi.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

7. Három vándor érkezett a fogadóba
vendéglıs elkészítette a finomságot, a vándorok az asztalnál a fárad
elszunnyadtak. A vendéglıs eléjük 
egyik vándor felébredt és megette a gombócok egyharmadát, majd elaludt. 
Ezután felébredt a második vándor, elfogyasztotta a tálon maradt gombócok 
harmadát, és újra elaludt. Kis id
harmadát, mire a tálon 8 gombóc maradt.
Hány gombóc volt eredetileg a tálon?

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

vész kalapjában a következı hat állat csücsül: 

 

ővésznek kihúznia a kalapból ahhoz, hogy az 
alábbi állítások mindegyike egyszerre teljesüljön a kihúzott állatokra? 

Amelyik vad, az macska. 
Amelyik nyuszi vagy galamb, az házi. 

az nyuszi vagy galamb. 
Amelyik házi, az nyuszi. 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

a fogadóba, és egy tál gızgombócot rendelt. Mire a 
a finomságot, a vándorok az asztalnál a fáradtságtól 
ıs eléjük tette a gombócos tálat és elment. Késıbb az 

egyik vándor felébredt és megette a gombócok egyharmadát, majd elaludt. 
Ezután felébredt a második vándor, elfogyasztotta a tálon maradt gombócok 
harmadát, és újra elaludt. Kis idıvel ezután felébredt a harmadik vándo

, mire a tálon 8 gombóc maradt. 
Hány gombóc volt eredetileg a tálon? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

. Mire a 
ságtól 
ıbb az 

egyik vándor felébredt és megette a gombócok egyharmadát, majd elaludt. 
Ezután felébredt a második vándor, elfogyasztotta a tálon maradt gombócok 

vel ezután felébredt a harmadik vándor, megette a maradék 
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