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2. OSZTÁLY 

1. Karikázd be a helyes válasz jelét! (Csalafinta feladat is van a feladatsorban!) 

a) Vuk már 10 méterről kiszagol egy kacsát.  

Vajon 3 kacsát hány méterről szimatol ki? 

1   10 m 

2   13 m 

X   30 m 

 

b) Hány pötty hiányzik az üres téglalapból? 

    

    

 

1     7 

2   28 

X    8 

 

c) Hatalmas vendégséget csapnak meseország lakói. A zsúrra 46-féle sütemény készült, 28-cal 

több, mint ahányféle torta. Ráadásul 15-féle fagylaltból is választhattak a vendégek. Hányféle 

nyalánkság várta a vendégeket? 

1   89 

2   79 

X   69 

 

 

 

2  

2  

3  

Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



d) Melyik jópofával folytatnád a sort? 

 

 

 

 

1   1 

2   2 

X   3 

 

e)  Mennyit ér a jobb oldali figura?  

A kicsi ábrák a nagynak a felét érik. 

 

    =10 = 4 = 12 

  =? = ? =? 

1   80 

2   90 

X   Egyik sem 

2. Nyúl Nelli bevásárolt. 

35 vonalas füzetért 70 erdei forintot fizetett.  

Mennyibe kerül 16 jegyzetfüzet, ha a jegyzetfüzet 8 erdei forinttal drágább a vonalas 

füzetnél? 
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3. Jólesne egy forró tea, de nem fogok tolakodni! – határozza el magát a Vakond. 

A 3 pultnál 33 vevő van. Ha az elsőnél kiszolgálnak 5-öt, a másodiknál 3-at, a 

harmadiknál 4-et, akkor mindegyik pultnál ugyanannyi vevő marad. 

Hány vevő volt az egyes pultoknál eredetileg? Válaszodat számolással indokold! 

Hány vevő maradt a pultoknál a kiszolgálás után? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

4. Egyszerre három dobókockával dobunk.  

Mit állíthatunk a dobott számok összegéről? Tegyél X-et a megfelelő oszlopba! 

 lehet lehetetlen biztos 

Éppen kilenc.    

Nem kisebb, mint három.    

Nagyobb, mint tizennyolc.    

Páros szám.    

17-nél nagyobb, páratlan szám.    

Hárommal osztható.    

A 2 valamelyik páros szomszédja.    

Húsznál kisebb.    

Kétjegyű szám.    

A 2 többszöröse.    

 

 

5. A 2. a osztályosok két csoportban hóembert építettek. Mindketten 13 óra 

20 perckor kezdtek hozzá. A fiúk háromnegyed óráig építették, a lányok 

14 óra 15 percre készültek el.  

Hány perc alatt készült el a lányok hóembere? 

Ki készült el hamarabb, hány perc volt a lányok és a fiúk közt a különbség? 
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6. Tücsök Tóni sóvárogva nézte Hangya Fanni éléskamráját. Fanni így biztatta: 

- Ha kitalálod, hány üveg befőtt van nálunk, maradhatsz. 

Ha naponta öt üveg befőttet ennénk meg, akkor két hét múlva csak hat 

üveg sorakozna a polcokon. 

Tóni gyorsan számolni kezdett.  

Milyen számot mondott, ha ott maradhatott? Bizonyíts! 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

7. Hány darab csillagot kell berajzolni az ábrába, hogy igazak legyenek az állítások? 

A háromszögben pontosan 3 csillag van. 

A négyszögben 4 csillag van. 

Két csillag van a két alakzat közös részében. 

 

 

 

 

 

 

 

Válasz: 
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