
A feladatsort a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény matematika munkaközössége 
állította össze 

BEM JÓZSEF        Jelszó: ………….…  
VÁROSI MATEMATIKAVERSENY Teremszám:……….. 
2009. december 1-2.     Hely:……………..… 
A munkalapodra írd fel a jelszót, a teremszámot és a hely számát, ahol 
ülsz!                                                                        
   

5. OSZTÁLY  
 
 

 
 

 
1. Örömmel köszöntünk a Bem József matematikaverseny indulói között. A verseny 

jubileumához érkezett. Hogy hányadikhoz? Megtudhatod, ha megoldod az alábbi 
feladatot. A megoldást jelentő szám a jubileum éve.  

 
Ennyi éves a Bem József városi matematikaverseny:______________________________ 

 
Misi és Juli megegyeztek, hogy a közös csokoládéból fokozatosan fognak letörni. Misi 
mindig egy sort, Juli pedig egy oszlopot tör le. Hány csoki szeletet fog kapni Misi, ha a 
csokinak 6 sora és 5 oszlopa van?  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
2. 45 perc alatt a csiga 135 mm – t tesz meg. Hány cm – t tesz meg 3 óra alatt? 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Tiszta versenyidő: 75 perc. Minden feladatot indoklással együtt oldj 
meg! A részműveletek is pontot érnek. Számológép használata tilos. Jó 
munkát! 
 

6 pont 

7 pont 
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3. A kertben 3 féle katica van (lásd az ábrát), összesen 10. A katicáknak 29 pöttyük van. 
Hány 6 pöttyös van köztük? 

 
 
                   
 
 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
4. Melyik a legkisebb ötjegyű szám, amelyben a számjegyek összege nagyobb, mint 33? 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 
5. Ha a 144-et kétszer egymás után ugyanazzal a számmal elosztom, akkor 16 –ot kapok. 

Melyik az a szám, amellyel kétszer elosztottam? 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 

8 pont 
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5 pont 
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6. A MUFURC bolygón csak négylábú és ötlábú lények élnek. Összesen 118 lábuk van. 
Hány ötlábú élhet a bolygón?  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
7. Két négyzetet, egy 25 cm-es illetve egy 16 cm-es oldalút felosztottunk oldalaival 

párhuzamosan 1cm-es oldalú kis négyzetekre. Ezután a határoló, illetve az átlókban lévő 
négyzeteket feketére festettük. Hány négyzet maradt fehéren összesen a kettőben? 

 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 

9 pont 

14 pont 
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8. Az ábrán látható képbe rajzolj úgy egy egyenest, hogy utána 11 db háromszög legyen 
rajta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 pont 


