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

Elérhető 
pontszám: 50 Elért 

pontszám:   
 Javította:

Kedves Versenyző!  Köszöntelek! 

FONTOS információ, olvasd el figyelmesen!
Az előző évek tapasztalata alapján változtattam a feladatlap felépítésén. Sok versenyzőnek nem volt
elég a feladatoknál a megoldásra adott hely. Ezért  a szöveges feladatokat egymás után írom le, te
pedig tetszőleges sorrendben oldhatod meg a négyzetrácsos részen. (A feladat szövegét nem kell
oda leírnod!)  Ne felejtsd el a megoldások elé a feladat sorszámát odaírni!  Ha másképp kérem, a
feladat szövegénél mindig jelzem neked.

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. Milyen számok hiányoznak? A táblázat minden sora és oszlopa más-más sorozat. Írd
be  a  sorozatok  hiányzó  számait,  majd  színezd  be  az  utasításoknak  megfelelő
számokat!  Itt töltsd ki a táblázatot!        (16 p)

                                                                                            a). Színezd ki világoskékkel a páros
                                                                                      számokat!

                                                                                 b). Színezd ki sárgával a 64 egyes
                                                                                      számszomszédait!

                                                                                             c). Karikázd be azokat a számokat,
                                                                                                  melyek igazzá teszik a nyitott
                                                                                                  mondatot!  95 < ▲ < 100



2. A számkártyán egy ötjegyű szám volt látható. A kártyát öt darabra tépték. Vajon ho-
gyan követték egymást a számok? Írd le a számokat helyes sorrendbe! Itt dolgozz!

 
Sajnos egy darabja elveszett. Az elveszett számjegy helyét színezd be világoskékkel!

Találd ki a hiányzó számjegyet, ha tudod, hogy egyjegyű, nem páros, és az összes

 számjegy összege 30 !                                                                                    (6 p)

3.  Végezd el a kijelölt műveleteket, írd az eredményeket a műveleti jelek fölé!  
 Hasonlítsd össze az eredményeket, tedd ki a megfelelő jelet! (< , > , =) Itt dolgozz!
                                                                                                                        (20 p)

                   33 + 8 + 20          29 + 7 + 30             16 + 20 + 7           22 + 40 + 6

                   25 – 7 + 40          45 – 8 + 10              55 – 30 + 9           30 + 20 + 24

                   63 – 6 + 20          64 – 7 + 20              27 + 4 + 60           86 + 5  + 0

                   19 + 9 + 50          93 – 5 – 10              51 – 7 – 20            86 – 8 – 60

4. Egy fiókban 10 db barna és 10 db fekete azonos méretű zokni van.  Hány darabot
vegyünk ki becsukott  szemmel,  hogy a kivett  zoknik között  biztosan legyen 1 pár
azonos színű zokni? Válaszodat indokold is meg!                                        (3 p)

5. A második osztályosok könyvtárba mentek. A könyvtárosok két csoportba ültették le
őket. Hányan voltak külön-külön az egyes csoportokban, ha összesen 64-en voltak, és
az egyikben 14-gyel többen ültek, mint a másikban?                                   (5 p)


