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4. OSZTÁLY 

 

1. Mit mondott az igazgató bácsi, mielőtt elkezdődött a matematikaverseny? 

Oldd meg a feladatokat, majd rendezd az eredményül kapott számokat növekvő sorrendbe! 

E 28 t 5 sz 5 e = ______ 

K 660 / 3 + 9  80 : 4 = _______ 

T 4 kg + 3100 g + 226 dkg = ______ dkg 

O 400 – 160 : 2 = ______ 

 I 1000 negyedének a duplája = ______ 

S 1000 – 9  70 – 95 = ______ 

R 28 dm + 3 m + 2440 mm = ______ cm 

S Annak a négyzetnek a kerülete,  

amelynek oldala 110 cm = ______cm 

K DCXLIX = ______ 

Számsor: ______________________________________________________________________ 

Megfejtés: _____________________________________________ 

 

2. Írd le azokat a négyjegyű számokat, amelyekben az ezres helyiértéken álló számjegy  

legfeljebb 4, és a számjegyek balról jobbra csökkenő sorrendben követik egymást! 

_____________________________________________________________________________ 

Mennyi a legnagyobb és a legkisebb szám különbsége? _________________________________  
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Peti és Panni beszélgetnek:  

Peti: Ha adnál nekem 180 Ft-ot, ugyanannyi pénzünk lenne. 

Panni: Nem tudok adni, mert nekem is kellene még 520 Ft, hogy meg tudjam 

venni a 3000 Ft-os társasjátékot. 

Mennyi pénze van a két gyereknek külön – külön, és hány Ft-juk van összesen? 

________________________________________________________________________________ 

 

4.  Panka a szülinapi bulijára ízletes üdítőt készített. A receptet az interneten találta. 

Egy adag hozzávalói a következők:  8 db érett kivi, 4 db citrom leve 

  12 db kockacukor, 16 dl víz 

Panka 2 l vízzel szeretne ugyanilyen ízű italt készíteni.  

Hány db kivit, citromot és kockacukrot használjon fel?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Peti kis fehér kockákból egy nagy kockát akart építeni. Közben barátja telefonált neki, ezért 

félbehagyta a munkát. 

Hány kockát kell még felhasználnia ahhoz, hogy az ábra alapján a lehető legkisebb „nagy” 

kockát készítse el? A már elhelyezett kis kockák nem mozdíthatók el! 
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6. Ha gyalog mennénk az iskolába és autóbusszal jönnénk haza, akkor másfél órát lennénk úton. Ha 

oda-vissza autóbusszal közlekednénk, akkor fél órát töltenénk utazással. 

Mennyi időbe telne, ha mindkét irányba gyalog tennénk meg az utat? 

Írd le gondolatmenetedet! 

 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

7.  Egy mesekönyv 12 mesét tartalmaz. A mesék 1, 2, 3, 4, … 11, 12 oldal terjedelműek, és ebben a 

sorrendben követik egymást. Az első mese az első oldalon olvasható, és ezt követően minden 

mese új oldalon kezdődik.  

Hány oldalas a mesekönyv?  

Hány mese kezdődik páratlan számú oldalon?  

Foglald táblázatba gondolatmenetedet! 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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8. Egy dobozban van 80 db golyó. Közülük 35 piros, 25 zöld, 15 sárga és 5 fekete. 

Legkevesebb hány darabot kell kivennünk, hogy biztosan legyen közötte:  

a) piros _____ 

b) fekete vagy piros: _____ 

c) fekete és piros: _____ 

d) két különböző színű: _____ 

e) valamelyik színből legalább három: _____ 

 

összesen  65 pont 
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