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 Forduló: III.    Évfolyam: 3.  Az iskola kódja: H-
A versenyző neve: 

Elérhető 
pontszám: 40 Elért 

pontszám:   
 Javította:

Kedves Versenyző!  Köszöntelek! 
Ha nem elég az egy négyzetrácsos oldal a feladatok megoldásához, kettőt is nyomtathatsz belőle, füzet-
lapon 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.a). Máté édesanyjával vásárolni ment. Anyukája 280 petákért abroszt vett és még három törülkö-
       zőt. A törülköző 120 petákkal volt olcsóbb, mint az abrosz. Hány petákot kapott vissza, ha kettő 
       500 petákossal fizetett?                                                                                 (5 p)

    b). A toll, amely 124 petákba került, olcsóbb lett 12 petákkal. Egy doboz színes ceruza, amely 
         360 petákba került, 36 petákkal lett olcsóbb. Mennyit fizetett Máté, ha egy tollat és három 
         doboz színes ceruzát vásárolt? Hány petákot spórolt meg?                                              (5 p)

2. Van hat kétjegyű szám:                                                      Melyek azok a kétjegyű számok a felso- 
     roltak közül, amelyben a két számjegy között 3 a különbség? Karikázd be!               
    

A bekarikázott számok közül melyik az a szám, amelynek a számjegyeit felcserélve olyan számot
kapunk, amely 9-cel kisebb az eredeti szám kétszeresénél? (Négyzetrácsos lapon számolj!)(10 p)

3. Egy apa a fiának mindennap ad zsebpénzt, mindig 10 Ft-tal többet, mint az előző napon. 
    A 12. napon 200 Ft-ot adott neki.     a). Hány Ft-ot adott a kisfiának a 7. napon? 

   b). Mennyi pénze van összesen a 7. napon?                 (10 p)  

4. Az iskolai sportverseny megnyitóján 25 elsős, 30 másodikos, 20 harmadikos és 15 negyedikes so-
rakozott fel. Hány sort alkottak együtt, ha hármasával sorakoztak fel?                                     (5 p)

5. Pótold az egyenlőségben a hiányzó számokat! Számítsd ki a ∆ és a □ helyén lévő számjegyek 

    szorzatát!          92 – ∆6 = 3□    A számolásokat is írd le!            (5 p)

       



 


