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

Elérhető 
pontszám:    35 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!
Sikeres versenyzést kívánok!

1. Az alábbi feladatok nem kívánnak sok számolást. Gondolkodj!                            (13 p)

A). Kati adventi naptárt kapott, amelyben 24 csokoládé van. Az elsőt december1-én, egy 
      szerdai napon ette meg. Vajon a hét melyik napján ette meg az utolsó csokoládét?

Válasz

B). A 20, 12, 28 és 30 számokat kisebbítsd hattal, és a kisebbített számokat add össze!
      Mennyi lesz az összeg!     

Válasz:

C). Írd le azt a számot, amely a számsorban a ▲ alatt rejtőzik!     1, 4, 7, 10,  ▲ 16

       Szabály:________________________________________             ▲:_________

D). Egy parasztnak 11 báránya van. Közülük 9 kivételével mind elpusztult. Hány maradt?

Válasz:

E). Egy lónak 4 lába és 1 feje van, azaz négyszer annyi lába van, mint feje. 15 lónak 
hányszor annyi lába van, mint feje?                                                                                       

Válasz:



 

B C A 

E F D 

? 

2. Gábornak van 12 db filctolla, 4 db golyóstolla, 7 db grafitceruzája, 3 db nyomós ceruzája 
és 14 db színes ceruzája. Hány ceruzája van összesen?                                          (3 p)

            
3. Egy város általános iskoláinak sakkbajnokságára 22 gyerek nevezett be. Hányadik lett 
      Szabolcs, ha 14 társát megelőzte?                                                                             (4 p)   

Hányadik lett Szabolcs, ha 14 társa megelőzte őt?________________________    (4 p)
 

Hány tanulót előzött volna meg ebben az esetben? Hogyan számítanád ki ezt művelettel?

4. Melyik ábra való a kérdőjel helyére? Karikázd be a betűjelét! Indokold meg választásodat!
                                                                                                                                                   (5 p)  

    Indoklás: ______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

                                                         ______________________________

                                                                                          ______________________________

5. Egy hat tagú családban karácsonykor mindenki kedveskedett valamilyen ajándékkal a család 
többi tagjának. Legkevesebb hány ajándék került a fa alá?                                               (4 p)

6. Kata 83 pontot kapott a felmérő dolgozatára. András ennél 16 ponttal kevesebbet ért el.
      Mi lehet a kérdés? Írj a feladathoz illő kérdést!                                                          (2 p)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


