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4. OSZTÁLY 

1. Okos Tóbiás így töprengett: 

„Ha növelem a 7504-et és a 3468-at 25-tel, majd veszem a két szám különbségének felét, akkor 

megkapom a kedvenc számomat.” 

Melyik szám Okos Tóbiás kedvenc száma? Számolj! Válaszolj! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

____________________________________________________________________________ 

 

2. Egy zenei tagozatos osztályban minden gyerek tanul zongorázni vagy hegedülni. Kétszer annyi 

diák tanul zongorán játszani, mint hegedűn zenélni. Öten mindkét hangszeren játszanak. 

Hány olyan gyerek van, aki csak zongorázni tanul, ha tudjuk, hogy az osztály 22 fős? 

Jegyezd le gondolatmenetedet! Válaszolj! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

____________________________________________________________________________ 
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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. Három zsákban összesen 190 kg cukor van. A másodikban 40 kg-mal van több, mint az elsőben. 

A harmadikban az első kétszeresénél 10 kg-mal van több. 

Hány kg cukor van az egyes zsákokban? Számolj, válaszolj! 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Az erdei iskolához vezető országút 88. és 98. kilométerköve mellé és a közöttük lévő úton 

20 méterenként 1-1 fát ültettek. 

Hány fát ültettek összesen? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Duci, Juci, Pici és Mici együtt 52 db csokoládét ettek meg. Mindegyikük megevett legalább egyet, 

és egyik csokit sem osztották fel több részre. Duci mindenkinél többet evett. Juci és Mici együtt 

33-at ettek meg, de kettejük közül Juci evett többet. 

Melyik gyerek hány csokoládét evett meg? Jegyezd le gondolatmeneted! Válaszolj! 

_____________________________________________________________________________ 
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6. Marci hét különböző mozielőadás közül csupán kettő megtekintésére tud időt szakítani, mert sokat 

kell tanulnia és rendszeresen sportol is. 

Hányféleképpen választhatja ki az előadásokat, ha hét film közül hármat ugyanabban az 

időpontban vetítenek? Sorold fel a lehetséges eseteket! 

Válaszolj! Indokold állításodat! 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Egy háromnapos sítúra első napján megtettük az út 
3

7
 részét. A második napon a még hátralevő út 

felét. Így a harmadik napon már csak 12 km maradt. 

Milyen hosszú volt a túraútvonal? Rajzolj! Számolj! Válaszolj! 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. Andi és Bandi egy tál aszalt meggyen osztozkodtak. Megegyeztek abban, hogy felváltva vesznek 

a tálból, mindig kettővel többet, mint amennyit előzőleg társuk vett. Andi vett először egy szemet, 

majd Bandi hármat és így tovább, amíg a tál ki nem ürült. Mindketten nyolc alkalommal vettek a 

tálból. 

Hány szem aszalt meggy volt a tálban eredetileg? Jegyezd le gondolatmenetedet! Válaszolj! 

 ____________________________________________________________________________________ 
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9. Milyen számot írnál a kérdőjel helyére? Számolással indokolj! 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Egy szőnyegen 7 kör található az ábra szerinti elrendezésben. Vágd hét részre 3 egyenes vonallal 

úgy a szőnyeget, hogy mindegyik részben egy kör legyen! 
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