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              8500 Pápa, Pf. 57.

 Forduló:   III.    Évfolyam:   4.  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. Írj a zöldségek helyébe egyjegyű számokat úgy, hogy az eredmény helyes legyen! A zöld-
ségfajták más-más számot takarnak. Összeadásnál és a kivonásnál is 0-tól 9-ig válogat-
hatsz!                                                                                                                   (10 p)

                                                                                                           Ellenőrzés:

        

2. Mely számok helyét jelölik a pontok? Írd alájuk!          (5 p)

            
            Mennyi a legnagyobb jelölt szám és a legkisebb jelölt szám különbsége? ____________

Ha sorban kivonod őket egymásból, milyen számot kapsz?________________________
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3. A táblázat minden sorából és oszlopából csak egy számot válassz ki!                     (7 p)

                                 a). Hány lehetőség van összesen? _________

b). Add össze a kiválasztott számokat minden esetben! Mit tapasztalsz?

        ________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________    

4. Anna, Bea és Cili elmentek almát szedni. Mindegyiknek saját kosara volt. Amikor végez-

tek, Anna belenézett a többiek kosarába és ezt mondta:

    „Ha Bea elvesz tőlem annyi almát, amennyi már a kosarában van, majd Cili elvesz Beától 

    szintén annyit, amennyi már a kosárban van, végezetül én is elveszek Cilitől annyi almát, 

    amennyi a kosaramban maradt, akkor a végén mindannyiunknak ugyanannyi almája lesz."

          Mennyi volt az eredeti alma mennyiség a kosarakban, ha együtt összesen 240 almájuk volt 

          és a csere után mindenkinek 80 almája lett a kosarában?                                          (10 p)

5. Töltsd ki a szorzópiramist! A nagyobb számokkal való szorzásokat írd is le!        (8 p)

      

8 6 14

5 3 11

9 7 15
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