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A versenyző neve: 

Elérhető 
pontszám: 45 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.Egy könyvszekrényben három polc van. A legfelső polc alatti polcokon 50 könyv, a leg-
    alsó polc feletti polcokon 40 könyv van.  A felső és az alsó polcon összesen 30 könyv
    van.  a).  Hány könyv van az egyes polcokon?                                           (10 p)

b).  Hány könyv van a polcokon összesen?                   

2. Pirinek 5 ruhadarabot vásároltak az utóbbi egy hónapban. Hamarabb vették a zoknit, mint a
    szoknyát, de később, mint a nadrágot. A harisnyát előbb kapta, mint a nadrágot, de később, 
    mint a blúzt. Milyen sorrendben kapta Piri a ruhadarabokat?                (10 p)

3. Egy halásztól kérdezték, hány halat fogott? Ő így felelt:
     –Húszat reméltem fogni, de ha háromszor annyit fogtam volna, mint amennyit tényleg 
     fogtam, akkor is kettővel kevesebb lett volna, mint ahányat reméltem.
     Hány halat fogott a halász? (10 p)

4. Kati a megtakarított pénzének feléért játékot vett, a maradék részért egy 1200 Ft-os könyvet
  vásárolt. Meddig tartott az egész összeget megtakarítania, ha havonta 300 Ft-ot tett félre?

                       (10 p)

5. Lehet-e egy nagyapa, két apa, két fiú és egy unoka között 3 db süteményt úgy elosztani, 
    hogy mindegyiknek egy egész sütemény jusson? Szöveges indoklást írj! (5 p)
    (Számolnod sem kell, csak gondolkozz!

    



 


