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MATEMATIKA
Feladási határidő:

2019. január 14. (hétfő)
Postai cím: Harmatcsepp
              8500 Pápa, Pf. 57.

 Forduló:   III.    Évfolyam:   3.  Az iskola kódja:  H-
A versenyző neve: 

Elérhető 
pontszám:

40 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! (6 p)
                                                                                

                 
Mennyi a jelölt számok tizedének az összege? ______  

A kapott számnak mennyi a tízesekre kerekített értéke? _______

                                                    a százasokra kerekített értéke? _______

2. Józsi 180 cm magas. 

       Karcsi feleakkora, mint Józsi.

      Misi 4 dm-rel alacsonyabb Józsinál. 

       Marci 2 dm 5 cm-rel magasabb Karcsinál. 

       Írd a képek alá a gyerekek nevét, és centi-

       méterben a magasságukat!                (8 p)

                                                                     Név:

                                                            Magasság:
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3. A 3, 5, 8 számok közül összeszoroztam kettőt. Döntsd el az állításokról, hogy lehetséges, 

biztos vagy lehetetlen! Írd az állítások betűjelét a megfelelő helyre! (9 p)

a) a szorzat páros            Szorzatok: _____________________

b) a szorzat osztható 10-zel                      

c) a szorzat páratlan                           Lehetséges:_____________________

d) a szorzat kétjegyű szám

e) a szorzat osztható 2-vel                  Biztos:_________________________

f) a szorzat egyjegyű szám

g) a szorzat nagyobb, mint 10           Lehetetlen: _____________________

h) a szorzat nagyobb, mint 40   

4. Számolj! Okoskodj! (15 p)

a). A  42739 számból két számjegyet törölj le úgy, hogy a megmaradó háromjegyű szám a

lehető legkisebb legyen! Mekkora az így kapott szám százas helyi értéken álló számjegye?

A kapott háromjegyű szám: ________         Százas helyi értéken álló számjegye:_______

      
       b). A  betűk különböző egyjegyű számokat jelölnek. Melyiknek mennyi az értéke, ha tud-  

            juk:   A + C = 2 A + D = 5     B + C = 3           B + D = 6

                     A = _____                B = _____         C = _____           D = ______

c). Gondoltan egy számot. Ha a szám háromszorosából kivonok nyolcat, akkor eredményül

     55-öt kapok. Melyik számra gondoltam?

5.  Egy mozi nézőterén összesen 208 ülőhely van. Az első sorban 10, de minden következő

sorban eggyel több ülőhely van, mint az előző sorban. Hány sor van összesen a moziban?

(Segít, ha táblázatot készítesz!)                                                                              (10 p)
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