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

Elérhető 
pontszám: 35 Elért 

pontszám:
 Javította:

Kedves Versenyző!  Köszöntelek! 
Ha nem elég az egy négyzetrácsos oldal a feladatok megoldásához, kettőt is nyomtathatsz belőle, 
füzetlapon is folytathatod, de a nevedet írd rá!
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. Tomi és Jani sakkozott egymással. Tomi három játszmát nyert, Jani héttel többet. 
a). Hány játszmát nyert Jani?
b). Hány játszmát játszottak összesen?           (5 p)

2. Pista, Miska és Laci testvérek. Miska kétszer annyi éves, mint Laci, Pista kétszer annyi, mint
a másik kettő együttvéve, hárman együtt pedig 18 évesek. Hány évesek a gyerekek?     (10 p)

3. A repülőgép Pozsonyból Londonba repült. Közben Prágában is leszállt. Pozsonyból 50 utas
repült, 13-an lekésték a gép indulását. Prágában 18 utas leszállt, 63 utas pedig felszállt. Hány
utas repült el Londonig?                                  (5 p)

4. A számmalom úgy őröl, hogy a malomkő minden fordulata után 13-mal nagyobb szám poty-
tyan ki belőle, mint előzőleg. Milyen szám pottyan ki a malomból az ötödik fordulat után, ha
az első fordulat után a 19-es szám pottyant ki?                                                                 (5 p)

5. Egy faágon katicabogarak és pókok jönnek-mennek. Hány pók és hány katicabogár lehet 
éppen most a faágon, ha összesen 48 lábat számoltam meg? 
 (Ugye tudod, hogy a katicabogárnak 6, a póknak pedig 8 lába van?)                             (10 p)
    
    a)  Írd be a táblázatba a lehetséges megoldásokat!    b). Ténylegesen mennyi van, ha tudod,

                                                                                 hogy:  ● egyik szám sem nulla, 
                                                                                                        ●

                                                                                            Karikázd be a számpárt a táblázat-  
                                                                                            ban!
                                      



 


