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5. OSZTÁLY  
 

Tiszta versenyidő: 75 perc. 
A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! 
A megoldás menetét, gondolataidat részletesen és pontosan 
írd le, a részeredmények is pontot érnek. 

 
 
1. Három dobozban összesen 65 ceruza volt. Az elsőből kivettem 12-t, a másodikból 8-at, a 

harmadikból 9-et, így mindegyikben ugyanannyi maradt.  
 

   
a) Hány ceruzát vettem ki összesen? ……………  
b) Hány ceruza maradt az egyes dobozokban? ……………  
c) Hány ceruza volt eredetileg egy-egy dobozban?   
Az elsőben: ……………  
A másodikban: ……………  
A harmadikban: …………… 

 
________________________________________________________________________________ 
2. Írj a négyzetekbe 1-től 16-ig természetes számokat (mindegyiket csak egyszer használhatod fel) 

úgy, hogy mind a négy műveletsort elvégezhessük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
3. Nóra leírta egy sorba a hetes szám minden többszörösét 7-től 70-ig. A számok közé nem rakott 

sem vesszőt, sem helyközt és a legkisebbtől a legnagyobbig írta le őket. Ebben a számsorban 
áthúzott tizenegy számjegyet. Milyen legnagyobb és milyen legkisebb számot kaphatott? 
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4. A mi falunkban megközelítőleg (tízesekre kerekítve) 240 ember él. 

Kékszemű emberek pontosan 8-szor kevesebben vannak, mint azok az 
emberek, akiknek a szemük nem kék. Hány embernek van a mi 
falunkban kék szeme? Hány olyan ember van, akinek a szeme más 
színű? 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

________________________________________________________________________________ 
5. Ha jól működik a tornaterem digitális eredménykijelzője, akkor a 4:7-es állást így mutatja: 
 
 
 
 
 
A „pálcikák” világítása azonban megbízhatatlan lett (lehet, hogy nem mindegyik pálcika működik.) 
A mérkőzés végén a következőt láthatjuk:  
 
 
 
 

a) Sorold fel, milyen számok lehetnek az első helyen!............................................... 
b) Sorold fel, milyen számok lehetnek ekkor a második helyen!............................... 
c) Mi lehetett a legnagyobb gólkülönbség?................................................................ 
d) Sorold fel, milyen különböző eredményekre végződhetett ez a mérkőzés döntetlen 

esetén!..................................................................................................................... 
e) Hányféle végeredménye lehetett ennek a mérkőzésnek?........................................ 

________________________________________________________________________________ 
6. Peti egy négyzetrácsos lapból olyan síkidomokat vág ki, amelyeknek a csúcspontjai rácspontok, 

kerületük 10 négyzetoldal és különböző alakúak.   
Rajzold le te is ezeket a síkidomokat! Keress minél több megoldást!  
(Az egymásba forgatható, tükrözhető síkidomokat nem tekintjük különbözőnek) 
Pl.:  

 
 
Megoldások:  
Itt próbálkozhatsz:  
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7. Néhány egyforma méretű kockából egy építményt állítottunk össze. Ha elölről, illetve oldalról 
nézzük, akkor az alábbi képeket látjuk: 

                  

                  

                  

                  

                  

A következő állítások erre az építményre vonatkoznak. Tegyél * jelet a táblázat megfelelő 
rovataiba! 

  Igaz Lehetséges Hamis 

a) Az építményben nincs 3 kocka egymás fölött.    

b) A felső szinten 2 kockánál több nem lehet.    

c) Az alsó szinten 9 kocka található.    

d) Az építmény biztosan tartalmaz 6 kockát.    

e) Az építmény 15 kockát is tartalmazhat.    

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Béla fakockákból épít. 13 kockából 10 kocka  hosszúságú, 3 bástyás falat épített az alábbi 

módon:  
 
 
 
 
 
 
A fenti szabály alapján: 

a) Hány kocka hosszúságú falat építene 16 kockából?.............................. 
b) Hány kocka hosszúságú falat építene 34 kockából?.............................. 
c) Hány bástya lenne egy 34 kocka hosszúságú falban?............................ 
d) Hány kocka hosszúságú lehetne egy 34 bástyás fal?............................... 
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