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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: 3.  Az iskola kódja: H- 
A versenyző neve:  

Elérhető  

pontszám:    40  
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. Ismered a logikai lapokat?  Összesen 48 darabból áll a készlet.                              4/ 

Hány logikai lapunk lenne, ha háromféle méretet használnánk 

(kicsi, közepes és nagy), egyféle mintát (sima), kétféle színt  

(piros és kék), kétféle alakot (háromszög és kör)? Készíts rajzot is! 
 

2. Nagymama téglalapalakú asztalterítőt varr.         5/ 

a.) Milyen hosszú szalagra van szüksége a körbeszegéshez, ha a terítő 195 cm hosszú  

és 155 cm széles?  

b.) Hány cm szalag maradt ki, ha eredetileg 8 m volt? 
 

3. Hogyan, hányféleképpen tudnál kifizetni 48 Ft-ot csak 2 Ft-os és 5 Ft-os pénzérmékkel? 

Melyik kifizetésnél van szükség a legkevesebb pénzérmére?  Készíts táblázatot!  10/ 
 

4. Keresd a párját! Kösd össze őket! Vonalzót használj!        6/ 
 

12 dl – 2 dl    1 liter 

20 dl – 5 dl    1 liter 5 dl 

2 liter + 2 dl    10 liter 

4 dl + 6 dl    fél liter 

                                 1 dl + 4 dl     22 dl 

4 liter + 6 liter    10 dl   
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5. Számolj! Gondolkodj!          15/ 
 
a). 120-ból vedd el a harmadát, add hozzá a legkisebb kétjegyű szám kétszeresét, majd 

felezd el! Az eredményhez adj hozzá 23-at! Páros vagy páratlan számot kaptál?  
 
A szám ________________, mert _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 b). Egy háromjegyű szám felét elvettem, a kapott számot megszoroztam 3-mal és  

                 930-at kaptam. Mi volt a háromjegyű szám?           
  
 c). Hány darab háromjegyű szám van 300-tól 500-ig, amelyekben a 3-as számjegy  

                 kétszer szerepel?                                                                                                                         
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