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4. OSZTÁLY 

1. Írd a halmazok megfelelő részébe az alábbi számokat! 

8 155 95 2000 60 184 223 505 349 148 

A = a 4 többszörösei 

B = 5-tel osztható számok 

C = háromjegyű számok 

 

 

 

 

 

 

 

2. Három számot felírtam egy papírra, de csak az összegüket árulom el: 2019. Ha mindegyik, papírra 

felírt számból kivonjuk ugyanazt a számot, akkor a 133-at, a 621-et és a 905-öt kapjuk eredményül. 

Melyik három számot írtam a papírra? 

Melyik az a szám, amelyiket mindháromból elvettünk? 

Számolj! Ellenőrizz! 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! 
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3. Egy felmérésből kiderül, hogy a Napsugár Iskola tanulói közül 190-en rendszeresen sportolnak, 

77-en szeretik a verseket, és 152-en szívesen hallgatják a Felhőcske együttes dalait. (Tudjuk, hogy 

mindenki jelölt a három említett közül legalább egy kedvelt időtöltést.) 

Válaszolj a következő kérdésekre! Válaszaidat indokold! 

a) Legalább hány tanulója van a Napsugár Iskolának? 

b) Legfeljebb hány tanulója van a Napsugár Iskolának? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Hencidán egészen különleges a taxi díjszabása. Az első negyed km 500 Ft-ba kerül, s minden 

további fél km ára 400 Ft. 

Mennyi pénzünk marad 10000 Ft-ból, ha taxival utazunk a tőlünk 5 km-re lakó barátunkhoz? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. A mesebeli Fehér király várakat építtetett országa határa mentén, és 100-tól egyesével 

megszámozta 1000-ig azokat. Katonákat azonban csak a várak egy részébe küldött, mert jól tudta, 

hogy azok a várak, amelyek sorszámában a 7-es szám kétszer szerepel, bűvös erővel bírnak, ezért 

védelmük szükségtelen. 

a) Hány várat építtetett országa határa mentén Fehér király? 

_____________________________________________________________________________ 

b) Hány vár védelméről nem kellett gondoskodnia? 

c)                                 

                                

                                

                                

                                

                                

_____________________________________________________________________________ 
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c)  Összesen hány katona szolgált az országhatár mentén felépült váraiban, ha tudjuk, hogy egy 

várba 100 katonát küldött? Számolj! Válaszolj! 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Egy kincsesládikában gyöngyök vannak, pirosak és kék színűek. Becsukott szemmel legkevesebb 

7 db-ot kell kivenni ahhoz, hogy biztosan legyen közötte piros, és legalább 13 db-ot ahhoz, hogy 

biztosan legyen a kihúzottak között kétféle színű gyöngy. 

Hány piros és hány kék színű gyöngy van a kincsesládikában? 

Rajzolj! Válaszolj! 

 

 

7. Sárkányföld fővárosában gyűlést tartanak, amelyen 29 sárkány vesz részt, hétfejűek és 

háromfejűek vegyesen. 

Hány háromfejű és hány hétfejű sárkány vesz részt a tanácskozáson, ha tudjuk, hogy 131 fejük 

van összesen? (Táblázat készítése segíthet a megoldásban!) 

Számolj! Válaszolj! 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. Az alábbi ábrák kis négyzetei közül valamennyit kékre színezünk, valamennyit fehéren hagyunk. 

Hányféleképpen tehetjük ezt meg, ha azt szeretnénk, hogy a kapott ábra tükrös legyen? Színezz! 

Keresd meg az összes lehetséges megoldást! (Vigyázz, lehet, hogy több ábrát látsz, mint ahány 

szükséges!) 
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9. Petinek és Lacinak összesen 12000 Ft-ja van. 

- Érdekes! – mondja Peti. A te pénzednek a fele ugyanannyi, mint az én pénzemnek a harmada. 

Kinek hány Ft-ja van? 

Rajzolj! Számolj, ellenőrizz! Válaszolj! 

 _______________________________________________________________________________ 

 

10. Az alábbi színes ábrából kiemeltünk hét részletet. Keresd meg a mozaikok helyét, és írd a betűt a 

megfelelő szám mellé! Egy részlet nem tartozik az ábrához. Karikázd be a betűjelét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 összes pont: 
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