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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. Egy háromemeletes házban 39 család lakik. Az első és a második emeleten 26, a 

második és harmadik emeleten 25 család lakik összesen. Hány család lakik az első, a 

második és a harmadik emeleten külön-külön? A földszinten üzletek találhatók.  

A megoldásban segít, ha rajzot készítesz!      10/   

         

2. Malacka és Micimackó megbeszéli, hogy az egymás mellett levő kertjeiket közös 

kerítéssel kerítik körbe, a közös részt ezután együtt használják. Mindkettőjüknek 

négyzet alakú kertje van, Malackáé 340 dm, Micimackóé pedig 5600 cm 

oldalhosszúságú. Hány m drótot vegyenek?                                                 5/

    

3. Ez a feladat nehéz, de próbálgatással meg tudod oldani. Készíts rajzot az öntögetésről, 

az sokat segít!            10/ 
 

Pontosan 6 liter vízre van szükségem, de csak egy 9 literes és egy 4 literes vödröm 

van, más mérőedényem nincs. Hogyan tudom kimérni pontosan a 6 liter vizet?           

 

4. Gondoltam egy számot. Megszoroztam 9-cel, majd kivontam belőle 47-et. Ehhez 

hozzáadtam a 105 és a 224 különbségének és a 75 hétszeresének az összegét. 

Kivontam belőle a gondolt számot, ami a 8. Elosztottam 16-tal, így 74-et kaptam. 

Melyik számra gondoltam?          3/ 
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5. Az első istállóban 20-szal több ló van, mint a másodikban. Ha az elsőbe még 8, a 

másodikba még 2 lovat visznek, akkor az első istállóban háromszor annyi ló lesz,  

mint a másodikban.          7/ 

Hány ló van most az egyes istállókban?  

Mennyi ló van összesen?        
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