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5. OSZTÁLY 

 

1. A következő számkártyákból egyszerre 3 db háromjegyű szám állítható össze: 

 

 

 

Írd le a 3 db háromjegyű számot úgy, hogy mindegyik szám kisebb legyen 500-nál!  

Írj három különböző lehetséges megoldást! (3-szor 3 db szám) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

2. Egy faluban 653 férfi él, 128-cal kevesebb, mint nő. A lakosok közül 358 fő hatvanévesnél 

idősebb.                 

a) Hány nő él a faluban? 

b) Hány 60 évesnél nem idősebb lakosa van a falunak? 

Számolj! 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. Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel! Válaszodat indokold is! 

Minden természetes szám pozitív. 

___________________________________________________________________ 

Minden negatív egész szám abszolút értéke természetes szám. 

___________________________________________________________________ 

Ha két szám összege 0, akkor a két szám egymás ellentettje. 

___________________________________________________________________ 

Ha két szám összege 0, akkor abszolút értékük egyenlő. 

___________________________________________________________________ 

Ha x egész szám, akkor |x| = x 

___________________________________________________________________ 

 

4. Két szám távolsága a számegyenesen 8 egység, az egyik 2 egységnyire van a 0-tól. 

Melyik ez a két szám? 

Mennyi a két szám különbségének ellentettje? 

Több megoldás van! 

 

 

5. Mennyi annak a téglalap alakú kertnek a területe, amely 160 m hosszú kerítéssel van bekerítve, 

és a hossza a szélességének a háromszorosa? 

Rajzolj, számolj, indokolj! 
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6. Jelöld színes ceruzával a derékszögű koordinátarendszerben azokat a rácspontokat, amelyek 

mindkét koordinátájának abszolút értéke nem nagyobb +3-nál! 

Hány ilyen rácspontot találtál? 

 

 

 

7. Írd be a körökbe az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számokat úgy, hogy a szakaszok végén álló számok 

összege megegyezzen a szakaszra ráírt számmal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Összes pont: 
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