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5. OSZTÁLY

1. Végezd el az alábbi műveleteket! A részeredményeket is írd le!

(146  3 – 12 12 + 6) : 3 = _______
500  5 + 500  15 + 500  16 – 500  36 = ______
9
2. Írd be a hiányzó számokat és műveleteket az üres helyekre!

2

+ 26

100

+ 5 – 10

6

3. Szilvi és Katinka matematikaversenyre készültek. Szilvi a hét minden napján számolási
feladatokat gyakorolt. Minden nap az előző naphoz képest 2-vel több példát oldott meg. Katinka
csak hétfőn, szerdán és pénteken gyakorolt. Szerdán a hétfőhöz képest hárommal többet, pénteken
a szerdán megoldott feladatok dupláját végezte el. Szilvi csütörtökön 7 feladatot, Katinka pénteken
18 feladatot gyakorolt.
Számolásodat részletesen vezesd le, és válaszolj a kérdésekre!
a) Hány feladatot tudott elvégezni összesen a héten Szilvi?
b) Hány feladatot oldott meg hétfőn Katinka?
c) Hány feladatot oldott meg a héten összesen a két lány?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Írd az ábrák betűjelét a megfelelő helyre!
konvex sokszög: __________________________________
A

konkáv síkidom: __________________________________
tükrös (szimmetrikus) sokszög: ______________________
C

nem sokszög: ____________________________________

B

nem konkáv síkidom: ______________________________
E
G
F

D

H

9

5. Döntsd el melyik nagyobb és mennyivel?
128 percet tanulni

5 kg 25 g alma

másfél órát sétálni

5 kg 25 g betonoszlop

649 dl limonádé

65 l tea

3 m 5 dm 1 cm magas
oszlop

1 m 24 dm magas faház

egy 5 cm oldalú
négyzet kerülete

egy a = 3 cm és b = 4 cm
oldalú téglalap kerülete

9
6. Egy torta elkészítéséhez a következő alapanyagok szükségesek:
alapanyagok
25 dkg liszt
8 tojás
20 dkg porcukor
1 kocka Ráma (25 dkg)
200 g darált dió

alapanyagok ára
200 Ft 1 kg
430 Ft 1 doboz (10 db)
250 Ft fél kg
290 Ft 1 kocka
3000 Ft 1 kg darált dió

Hány Ft-ba kerülnek az alapanyagok, amelyeket Ági anyukája 4 db torta elkészítéséhez használt
fel?

________________________________________________________________________________
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7. Egy dobozban van 5 kék, 12 piros, 6 sárga és 4 zöld golyó. Csukott szemmel hány golyót kell
kihúznunk ahhoz, hogy legyen közöttük:
a) 5 piros

_____

b) 5 kék

_____

c) 2 sárga és 2 zöld

_____

d) mindegyik színűből 1-1 db _____

6

Összes pont:

60

