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1. A négyzetekben minden jel egy bizonyos számot kép
Melyik jel mennyit ér? Számold ki, mennyi 

 

 

 

 

 

 

          
          
          
          
          

 
2. a) Hány csillag ér egy napot, és

 
 
 

 

 1        = ____ 

 
          
          
          
          
          
          

 

35 47 38 24  

���� ���� ���� ���� ? 

���� ���� ���� ���� 40 

����  ���� ���� 21 

    48 

Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmő
érnek. Számológép használata tilos! 

  Jelszó: ……..................

MEGYEI MATEMATIKAVER SENY Terem: …………………

február 4.  Hely:……….…………...

 

3. OSZTÁLY  

jel egy bizonyos számot képvisel. 
Számold ki, mennyi a „?” értéke! 

  ?  = _____ 

 ���� = _____ 

  = _____ 

 ���� = _____ 

 ���� = _____ 

               
               
               
               
               

, és hány hold hány csillagot ér? 

_____                 = _____ 

               
               
               
               
               
               

: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 

 

Jelszó: …….................. 

Terem: ………………… 

Hely:……….…………... 
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b) Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. 

a) Melyik fiú a legkisebb?  

b) Írd le a neveket nagyság szerint csökkenı sorba rendezve! 

 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
 
 

3. a) Az állatok farsangján Brumi egy kosár málnát nyert. A nyeremény felét 
barátjának, Mackó Misinek ajándékozta, a maradék felét pedig Teknısnek 
adta. 
Hány szem málnát nyert Brumi, ha az így megmaradt 70 szemet tartotta meg 
magának? 
Megoldásodat bizonyítsd! 
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b) Katika apukája egy farúdból levágott 6 darab kisebb rudacskát. Minden kis rúd 7 cm 
hosszúságú volt. 
Hány centiméter volt a farúd eredeti hossza, ha a darabolás után még egy 3 cm-es darab 
maradt meg? 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
 

4. Minden téglalapban lévı szám az alatta lévı két téglalap számainak összege. 
Melyek a hiányzó számok? Írd bele a téglalapokba! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Andi és Bea versenyeztek, hogy ki tud 15 perc alatt több írásbeli szorzást hibátlanul megoldani. 
Andi 3 szorzást végzett el addig, amíg Bea kettıt. Negyedóra alatt ketten együtt 60 szorzást 
számoltak ki. Andi 10 feladatban hibázott, Bea hibátlanul dolgozott. 
Ki nyerte a versenyt, és mennyivel volt több jó megoldása? 
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6. Számkártyákra felírtuk a számokat 1

Válaszolj az alábbi állításokra a következ

  Biztos  Lehet, de nem biztos

Bekötött szemmel a számkártyák közül:

a) Kettıt húzunk ki, lesz közötte páratlan szám:

b) Ötöt húzunk ki, lesz közötte ötnél nem nagyobb szám:

c) Ötöt húzunk ki, lesz közötte 2

d) Hármat húzunk ki, összegük 25

e) Kettıt húzunk ki, különbségük páratlan 

 

7. A beszínezett terület az egység
Hány ilyen egységgel rakható ki a nagy téglalap?
(Segít a rajz.) 

 

 

 

Egységek száma: ___________

 

 

1 2 3 4 

Számkártyákra felírtuk a számokat 1-tıl 9-ig: 
 

 
 

állításokra a következı kifejezések valamelyikével! 

Lehet, de nem biztos Lehetetlen  

Bekötött szemmel a számkártyák közül: 

húzunk ki, lesz közötte páratlan szám: ____________________________

közötte ötnél nem nagyobb szám: ____________________________

Ötöt húzunk ki, lesz közötte 2-vel osztható szám: ____________________________

Hármat húzunk ki, összegük 25-nél nem kisebb:  ____________________________

t húzunk ki, különbségük páratlan szám lesz: ____________________________

A beszínezett terület az egység! 
egységgel rakható ki a nagy téglalap? 

Egységek száma: ___________ 

5 6 7 8 9 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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