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5. OSZTÁLY 

1. a) A következő rendszerességből 2 szám eltitkolt.  

    Állapítsd meg őket! 

  19, 22,        , 34,  43, 54,             ,   82  

b) Írd fel a következő 3 tagját ennek a szabályos sornak!  

  5, 8, 13, 20, 29, 40, ____,       ____, ____ 

Mi a szabály?  

                                 

                                 

                                 

 

c) Hány kétjegyű számban nem fordul elő a 8-as számjegy?  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

d) Hány másodpercig tart a matematikaóra, ha a tanár néni 2 percet késik?  
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



2.  Hány téglalappal van több az első képen, mint a másodikon? 

 

 

 

 

 

 

3.  Három kötél hosszának az összege 104 mm. Az első kötél hossza egyenlő a másik két kötél 

hosszainak összegével. A második kötél háromszorosa éppen akkora, mint a harmadik kötél 

hossza. 

Állapítsd meg, mekkorák a kötelek külön-külön! 

 

 

4. A tűzoltólétrának15 foka van. Mindegyik fok 6 cm vastag. A fokok között 25 

cm távolság van. A létra aljától az első fokáig, valamint az utolsó fokától a 

tetejéig 30 cm van. 

Hány centiméter a létra? Készíts vázlatos rajzot! 

Add meg az eredményt m-ben és dm-ben is! 
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5. Vége van a téli szünetnek. Vilmos nagy nehezen rászánta magát, hogy elinduljon az iskolába. Ha 

az iskolába menet lépeget, 27 lépést tesz meg. (Nem lakik messze az iskolától.) Ha ugrál, 18 

ugrás az iskola. Ma kitalálta, hogy felváltva két lépést megy előre, majd egyet hátra ugrik, míg 

az iskolába nem ér. Hány lépést kell mennie és hányat ugrania, hogy az iskolába érkezzen? (Az 

összes lépés egyforma hosszú, és minden ugrás ugyanolyan hosszú.) 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

6. Törpekirályságban mesemérföldekben (rm), meseölben (mö) és meselábban (ml) mérik a 

távolságot. Törpekirályság kapuján található a mértékegységek átszámítására vonatkozó táblázat 

az ő és a mi mértékegységeink között. 

 

 

 

I. Törpe Király lemérette a várkapu és a meseautó közti távolságot. A három meghívott földmérő 

a következő eredményre jutott. 

Az első szerint a távolság 4 rm 4 mö 18 ml, 

a második szerint 3 rm 2 mö 43 ml, 

a harmadik szerint pedig 6 rm 1 mö 1 ml. 

Egyikük azonban tévedett. 

Mekkora a távolság a várkapu és a meseautó között centiméterben kifejezve? 

Ki volt a pontatlan földmérő, és hány centimétert tévedett? 
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1 rm = 385 cm 

1mö = 105 cm 

1 ml = 250 mm 

 



 

7. Ennek a páncélszekrénynek a zárja csak akkor nyílik, ha a megfelelő 

sorrendben minden gombot pontosan egyszer megnyomunk. Az utolsó gomb 

jele 0. Mindegyik gomb a következő lépés számát és irányát jelzi. 

Így az 1F azt jelenti, hogy onnan egyet kell lépni fölfelé, míg a 2B azt, hogy 

kettőt kell lépni balra.  

3J 4L 2B 2B 2L 

3J 3J 3L 2B 2L 

1J 1L 0 3B 2B 

2F 1B 3F 1F 2B 

4J 1B 1J 1F 4F 

 

Melyik gombot kell megnyomni először? _______ 

Válaszaidat indokold, és írd le, milyen sorrendben kell lenyomni a gombokat! 
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