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1. Csaba elıtt az                                                                     számkártyák vannak.

Melyik négy számkártyát vegye el, hogy a megmaradt 
(sorrendjük megváltoztatása nélkül)

a) a lehetı legkisebb négyjegy
b) a lehetı legnagyobb négyjegy
c) a lehetı legkisebb páratlan 

 

2. A legnagyobb háromjegyő szám harmadának a háromszorosából elvettem a 
legnagyobb kétjegyő szám kétszeresének felét.
Mennyi az így kapott szám számjegyeinek szorzata?
Állításod bizonyítsd! 

 

 

 

           
           
           
           
           
           

            
            
            
            
            
            

Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmő
érnek. Számológép használata tilos! 
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 Jelszó: ……..................

MEGYEI MATEMATIKAVER SENY Terem: …………………

. január 12.  Hely:……….…………...

 

 

 

3. OSZTÁLY  
 

tt az                                                                     számkártyák vannak.

számkártyát vegye el, hogy a megmaradt négy számkártya egymás mellé tolva 
(sorrendjük megváltoztatása nélkül) 

 legkisebb négyjegyő számot  
 legnagyobb négyjegyő számot 

páratlan négyjegyő számot adja? 

ő szám harmadának a háromszorosából elvettem a 
kétszeresének felét. 

Mennyi az így kapott szám számjegyeinek szorzata?  

               
               
               
               
               
               

                
                
                
                
                
                

: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
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Jelszó: …….................. 

Terem: ………………… 

Hely:……….…………...  

tt az                                                                     számkártyák vannak. 

számkártya egymás mellé tolva 

 szám harmadának a háromszorosából elvettem a 
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3. Kukori és Kopasznyakú barátja a végtelen giliszták szigetére igyekeznek Pitypang rét és a Nagy 
Szemétdomb érintésével. 
Hányféle úton jutnak el a Faluból a 
Írd le, hogyan gondolkodtál! 
 

 
 
 
4. Kukori és Kotkoda új szemétdombot 

partit rendeztek. A vendégek közül minden harmadik tyúk és minden második 
kakas azonnal ki is próbálta az új dombot. Ekkor 12 tyúkláb és 1
kapirgált a szemétdombon. 
Hányan voltak összesen a kerti partin?

 
 
 
5. Hány olyan négyzet van, amelynek minden csúcsa az 

különbözı lehetıségeket az adott ábrákra
 

           
           
           
           
           

           
           
           
           
           

      

      

      

      

      

      

      

      

Kukori és Kopasznyakú barátja a végtelen giliszták szigetére igyekeznek Pitypang rét és a Nagy 

Hányféle úton jutnak el a Faluból a szigetre? 

új szemétdombot készített a kertjükbe. Ennek avatására kerti 
partit rendeztek. A vendégek közül minden harmadik tyúk és minden második 
kakas azonnal ki is próbálta az új dombot. Ekkor 12 tyúkláb és 18 kakasláb 

sen a kerti partin? 

Hány olyan négyzet van, amelynek minden csúcsa az alábbi ábra egy-egy pontja
az adott ábrákra! Nem biztos, hogy annyi ábra van, ahány lehet

                
                
                
                
                

                
                
                
                
                

       

       

       

       

       

       

       

       

Falu Rét 

Kukori és Kopasznyakú barátja a végtelen giliszták szigetére igyekeznek Pitypang rét és a Nagy 

készített a kertjükbe. Ennek avatására kerti 
partit rendeztek. A vendégek közül minden harmadik tyúk és minden második 

8 kakasláb 

pontja? Rajzold le a 
Nem biztos, hogy annyi ábra van, ahány lehetıség. 
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Szemétdomb Sziget 



6. Egy kis nyuszi a róka elıl menekül
sorrendben futott egyik bokorból a másikba.
Hol van most a nyuszi? Írd le bet
Hány útvonalat találtál? 

 

 

 

 

 

7. A karácsonyi vásárban az egyik fazekas három polcon mézes csuprokat árul. 
Válaszd ki, hogy az alábbi állítások közül melyik állítás melyik 

 

1. polc: __________________________________

2. polc: __________________________________

3. polc: __________________________________

 

 

 

A 

B 

Sorrend:

l menekül. Öt bokor között szaladgál. A nyilak azt mutatják, milyen 
sorrendben futott egyik bokorból a másikba. Minden nyílon csak egyszer halad át.

Írd le betőjelekkel az útvonalát! 

A karácsonyi vásárban az egyik fazekas három polcon mézes csuprokat árul. 
Válaszd ki, hogy az alábbi állítások közül melyik állítás melyik polcra igaz!

a) Minden csupornak van füle. 
b) Nem minden csupornak van füle. 
c) Egyik csupor sem fületlen. 
d) Nincs olyan csupor, amelyiknek nincs füle
e) Mindegyik csupor fületlen. 
f) Van olyan csupor, amelyik nem fületlen.
g)  Van olyan csupor, amelyiknek van füle.
h)  Nem mindegyik csupor fületlen. 

   i)    Egyik csupornak sincs füle. 
 

1. polc: __________________________________ 

2. polc: __________________________________ 

__________________________________ 

C 

D 

E 

Sorrend: 

Öt bokor között szaladgál. A nyilak azt mutatják, milyen 
Minden nyílon csak egyszer halad át. 

A karácsonyi vásárban az egyik fazekas három polcon mézes csuprokat árul.  
igaz! 

Nincs olyan csupor, amelyiknek nincs füle. 

olyan csupor, amelyik nem fületlen. 
an olyan csupor, amelyiknek van füle. 
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