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 Forduló:   III.    Évfolyam:   2.  Az iskola kódja:  H-
A versenyző neve: 

Elérhető 
pontszám:

42 Elért 
pontszám:

 Javította:

Kedves Versenyző! 
Köszöntelek! Munkád során ügyelj a következőkre:

 Minden lépést írj le, mert mindegyik pontot ér!
 A feladatok megoldása áttekinthető legyen!

A szöveges példák megoldásakor:
 Az adatokat pontosan jegyezd le! (Ha segít, készíthetsz rajzot is!)
 Készíts megoldási tervet!
 Lépésenként levezetve oldd meg a feladatot!
 Mindig ellenőrizd számolásodat!
 Külön sorban, és egész mondattal válaszolj a feltett kérdésre!
 Indokolhatsz akkor is, ha külön nem kérem!

Kérlek, hogy a feladatokat egyedül próbáld megoldani, a versenylapot te töltsd ki!
A határidőket pontosan tartsd be, hiszen a későn feladott feladatlapokat nem tudom értékelni!
Sikeres versenyzést kívánok!       

1. Mely számok helyét jelölik a pontok? Írd alájuk!                               (10 p)

          
Az A). jelű számegyenes bejelölt pontjainak értékét add össze!

          A B). jelű számegyenes bejelölt pontjainak értékét vond ki egymásból!
          A kapott két szám között mennyi a különbség?
      A kapott két számnak mennyi az összege? A számolásokat is írd le!

A).

B).

V:

V:
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2. Karikázd  be  azokat  a  számpárokat,

amelyek  közvetlenül  egymás  mellett

vagy fölött állnak, és az összegük 100!

A számtáblán 8 ilyen számpárt találsz.

A számtáblában akad egy hely, ahol a

két  szám  a  sarkuknál  érintkezik,

összegük így adja ki a 100-at.  Melyik

az  a  két  szám?  Színezd  be  kék

színessel!   (10 p)

3. a).Egy pók hálójában tegnap tizenöt légy, ma kettővel kevesebb akadt fenn.

              Hány legyet fogott két nap alatt a pók?                                            (9 p)

Válasz:

b).András és Éva életkorának összege 11 év. Mennyi lesz az életkoruk össze-
    ge 5 év múlva?

Válasz:

c).Az udvaron 21 gyerek játszik. Hány fiú jár az osztályba, ha a lányok szá- 
    ma öttel több, mint a fiúké?

Válasz:

4. Mekkora lehet az állatok hosszúsága a valóságban? Karikázd be a helyesnek 
ítélt válaszokat! (5 p)

    
12 cm 12 dm 8 mm 8 cm 12 mm 12 cm 1 dm 1 m 8 dm 8 m

5. Számolj! Mennyi a láncszámolások eredménye? Írd a részeredményeket a 

műveleti jelek fölé!                                                                               (8 p) 

10 ‒ 9 + 8 + 12 ‒ 6 ‒ 5 + 20 = _______             32 ‒ ( 7 + 4) + 43 = ______

100 ‒ 50-nek a fele ‒ 20 + 5 = _______         2 + 20 + (16 ‒ 9) =  _______

16 9 18 29 71 19 80

15 81 12 7 8 2 12

3 19 18 9 91 8 88

69 25 72 5 3 7 10

23 28 17 26 63 37 16

77 21 48 34 36 14 22

20 13 52 29 53 35 65
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