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Tanítók Fekete István 

Egyesülete 
 

 

 

           

 

2021/22. tanév 

MATEMATIKA 

Feladási határidő: 

2022. január 14. (péntek) 
Postai cím: Harmatcsepp 

              8500 Pápa, Pf. 57. 

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

Elérhető  

pontszám:    35  
Elért  

pontszám:    
 Javította: 

 

 

Kedves Versenyző!  Köszöntelek!  

FONTOS információ, olvasd el figyelmesen! 

A szöveges feladatokat egymás után írom le, te pedig tetszőleges sorrendben oldhatod meg a 

négyzetrácsos lapon. (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. Peti 20 db vonalas füzetet vett. Hány darab kell magyar órákra, ha 8-at eltesz 

tartalékba és biztosan tudjuk, hogy hittanra és természetismeretre 2-2 db kell,  

1-et üzenőnek használ, 1 füzetbe pedig a szünetekben rajzol?      5/ 
 
2. Egy pók hálójában tegnapelőtt tizenöt légy, tegnap kettővel kevesebb akadt 

fenn. Ma kétszer annyit fogott, mint tegnap.   

a). Hány legyet fogott az egyes napokon? 

b). Hány legyet fogott három nap alatt összesen?    5/ 
 

3. Apa szekrényében 3 db szürke, 5 db tarka és 4db csíkos nyakkendő van. A sötét 

szobában hány darab nyakkendőt kell kivenni a szekrényből, hogy biztosan 

legyen közte 1db szürke?        3/ 
 

4. A gyerekek az iskolában megunt játékaikat cserélgetik. Abban egyeztek meg, 

hogy 2 plüssállatért adnak egy könyvet, 1 babát pedig 1 könyvre és 3 

plüssállatra lehet cserélni. Borinak 2 babája van.  

Hány plüssállatot kap értük?       5/ 
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5. Számolások.          17/ 

a). Melyik szám lehet a paca alatt?  Négyzetrácsos lapon dolgozz!   

            35 – 1● + 49 = 28 + 39                   95 – 37 + ●● = 81                      

b). Melyik az a szám, amely ugyanannyival nagyobb a 3-nál, mint amennyivel  

               kisebb a 11-nél? A számolást is írd le! Rajzot is készíthetsz! Négyzetrácsos  

              lapon dolgozz!   
 
 
 c). Oldd meg a nyitott mondatokat! Négyzetrácsos lapon dolgozz!   

32  25 < ▲ ≤  100 − 29                 18 + 47 − 11  >  ♣ + 2  > 39    

 

d). Megy a molnár a malomba. Szembe jön vele 4 asszony. Mindegyiknél  

    3 zsák. Minden zsákban 3 macska.  Mindegyiknek 3 kölyke.   

    Hányan mennek a malomba?      
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