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 Forduló:   III.    Évfolyam:   4.  Az iskola kódja:  H-
A versenyző neve: 

Elérhető 
pontszám:  38 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! Tollal dolgozz!
A határidőket pontosan tartsd be, hiszen a későn feladott feladatlapokat nem tudom értékelni!
Sikeres versenyzést kívánok!

1. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésre!  Ha számolásokra szükség 

van, azt  külön lapon végezd el!                                                                             (3 p)

Gondoltam egy számot. Megszoroztam 9-cel, majd kivontam belőle 47-et. Ehhez hozzá

adtam a 105 és a 224 különbségének, és a 75 hétszeresének az összegét. Kivontam belőle a 

gondolt számot, ami a 8. Elosztottam 16-tal, így 74-et kaptam. Melyik számra gondoltam? 

 
Válasz:________________________________________________________________

2. Írd le azokat a két-, három- és négyjegyű pozitív egész számokat, amelyeknek a 

számjegyeit összeszorozva 2-t kapsz!                                                                   (5 p)

___________________________________________________________________

3. Sanyi édesanyja vett egy nadrágot 4850 Ft-ért, pólót 2390 Ft.ért, és két pár zoknit 

páronként 580 Ft-ért. Mennyit költött Sanyi édesanyja? Mennyi kapott vissza, ha 

10.000 forinttal fizetett?                                                                                       (5 p)



4. Három új tanuló érkezett az osztályba,: Panni, Karcsi és Peti. Három különböző városból 

érkeztek (Győr, Miskolc, Pécs), más a kedvenc tantárgyuk (matematika, magyar, rajz), és 

mindegyikük más sportot űz (lovaglás, tenisz, úszás). Az alábbi információk alapján 

állapítsd meg, hogy ki melyik városból érkezett, mi a kedvenc tantárgya és mit sportol!

                                                                                                                                      (10 p)
           A). Panni Pécsről érkezett.

     B). Karcsi kedvenc időtöltése az úszás, és a matekot nem kedveli.

     C). Aki Győrből érkezett, szeret lovakat rajzolni, hiszen a lovaglás mellett a rajz a 

          kedvence.

     D). Peti nem teniszezik.

Készíts táblázatot, segít a megoldásban!

5. Oldd meg a rejtvényt, írd be a hiányzó szavakat!  

                            (10 p)

6. Melyik évben készültek a múzeumi kiállítás tárgyai? Melyik a legrégebbi tárgy?  (5 p)

                     


