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MATEMATIKA
Feladási határidő:

2020. november 9. (hétfő)
Postai cím: Harmatcsepp
              8500 Pápa, Pf. 57.

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

Elérhető 
pontszám: 20 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. A döbrögi vásárban 2 libáért 1 pulykát adnak. 1 pulyka és 2 liba 5 tallérral többe kerül, 
mint 3 liba. Hány tallérba kerül egy pulyka? Hány tallérba kerül egy liba?  (5 p)
  

2. Ki melyik házban lakik?                                                                            (4 p)      
                                                     Marci, aki nem közvetlenül szomszédja Vikinek, a 
                                                     patak partján lakik. Márti úgyszintén. Sanyiék házá-
                                                     nak a tetejét messziről föl lehet ismerni, mert fekete.
                                                       

3. Zsófi  nagyon  szeret  szépen  öltözködni.  Otthon  3  pulóvere  van,  kék,  fehér  és  piros
színűek.  Ezekhez  2  fajta  szoknyát  vesz  fel,  zöldet  és  kéket.  Hány  nap  tud
különbözőképpen felöltözni, ha nem akarja, hogy egyforma színű legyen a pulóvere és a
szoknyája?                                                                                                               (3 p)

4. 1 kg narancs ára 189 Ft. Mennyibe kerül 2 kg; 3 kg; 8 kg; 15 kg narancs?            (4 p)

5.  Egy színházi előadásra 137 alsós diák ment el. Harmadannyi, mint felsős. Hány tanuló
volt az előadáson?                                                                                                   (4 p)



       

 


