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4. OSZTÁLY  

1. a) Az üres körökbe írd be 1-tıl 7-ig a számokat úgy, hogy a mőveletek helyes eredményre 
vezessenek! Mindegyik szám csak egyszer szerepelhet. 

 

 

 
 

b) Melyek azok a háromjegyő számok, amelyeknek háromszor nagyobb az elsı számjegye, mint 
a második, és néggyel kisebb a harmadik számjegye, mint az elsı? 
Írd le az összes ilyen számot! Számolj, indokolj! 

                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

c) Sorold fel az összes olyan pozitív egész számot, melyeket az x helyére írhatunk! 
Gondolatmenetedet is írd le! Ellenırizd állításod helyességét!  

  17 < x + x < 50 

                                
                                
                                
                                
                                
 x:                               
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 

: 2 + 5 - 1 : 2 + 2 - 4 



d) Az alábbi számkártyák felhasználásával képezz kettı olyan kétjegyő számot, melyeknek 
szorzata 1025, összegük pedig 66. Jegyezd le gondolatmenetedet! 
 
 

 

                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 

2.  Janika 9 évvel idısebb Misinél. Misi 3 évvel fiatalabb Petinél. 
 Hány évvel lesz idısebb Janika Péternél 4 év múlva? 

  Gondolatmenetedet írd le! 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

 
 

3. Figyeld meg az egyensúlyban lévı mérleget! 
Hány kg egy nyúl? Indokolj! 
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4. Az iskola tanuóit 32 csoportra osztották. Sajnos sokan megbetegedtek, ezért az utolsó 5 csoport 
tanulóiból egy csoportot alkottak. 
Hány csoportra lettek így szétosztva a tanulók? 

 
 
 

5. Matild 10 dkg cukorkát vásárolt. A cukorkából 27 grammot adott 
Kornéliának. Klotildnak kétszer többet, mint Kornéliának, és a maradékot 
megtartotta magának. 
Hány gramm cukorkát tartott meg Matild magának? Számolással indokolj!  

 
 

6. Zita kitalált egy érdekes feladatot Lilinek: 

  AMI + AMI + AMI + AMI = ITT 

Milyen számok teszik igazzá az összeadást, ha az AMI és az ITT osztható 5-tel, és egyik sem több 
500-nál? (Az azonos betők azonos, különbözı betők különbözı számjegyeket jelentenek.) 
Írd le, milyen számjegyeket helyettesítenek a betők, majd jegyezd le számokkal az összeadást! 

  A = ____, M = ____, I = ____, T = ___ 
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7. Egy dobozba két különbözı bonbonból 16 darabot csomagoltak az ábra szerint. Az alsó sorban a 

négy bonbon tömege együtt 10 dkg, a harmadik oszlopban levık tömege 11 dkg. 
Hány dkg 1 piros, és hány dkg 1 kék bonbon? 
Hány dkg bonbon van a dobozban összesen? Indokolj! 

 
 

= _________ 
 

 
              = _________ 
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