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3. OSZTÁLY 

1. A megadott számok közül melyikre gondoltam, ha a gondolt számra az alábbi állítások közül 

mindegyik igaz? 

  113, 151, 306, 409, 461, 566, 676 

 Benne van az eggyel kezdődő, ötösével növekvő számsorozatban: ______________________ 

 Páros szám: _________________________________________________________________ 

 Tízeseinek száma 1-gyel több, mint a százasainak száma: _____________________________ 

 Százasokra kerekített értéke 600: ________________________________________________ 

A gondolt szám: _____________ 

2. Mennyi a harmada a dobókockák alján lévő pöttyök szorzatának? (Szabályos 

dobókockára gondolj!) 

 

 

 

Jegyezd le nyitott mondattal! Számolj! Válaszolj! 

_____________________________________________________________________________ 
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Tiszta versenyidő: 45 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Béla, a levelibéka a létráján ugrálgat. A legfelső fokról indul, s lemegy 8 fokot, 

azután vissza 3-at. Majd feljebb megy 5 fokot és lejön hetet. Ekkor megzavarja egy 

dongó, ezért ijedtében leugrik 13 fokot. Így ér le a létra legalsó fokára. 

Hány fokos a létra? Ábrázold a béka mozgását a számegyenesen, azután válaszolj!  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Az őserdőben egy tudós megfigyelte, hogy az állatok egy forráshoz járnak inni. Egy nap a tudós 

azt mondta:  

„Ma 169 literrel több vizet ittak az állatok, mint tegnapelőtt, de 185 

literrel kevesebbet, mint tegnap, amikor 523 litert fogyasztottak.” 

Mennyit ittak az állatok ma és tegnapelőtt összesen? Számolj! Válaszolj! 

 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Rajzold le a keretbe a sorozat 100. tagját! 

Írd le, hogyan gondolkodtál! 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Egy kalapban 11 piros, 8 fehér és 5 zöld színű, azonos méretű szalag van. 

Legalább hány szalagot kell kivenni belőle bekötött szemmel, hogy biztosan legyen 

közöttük egy kis magyar zászlóra való?  

Indokold állításodat! 

______________________________________________________________________________ 
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7. Hány különböző méretű téglalapot látsz az ábrán? Rajzold le! 

Mekkora a kerületük, ha a nagy négyzet egyik oldala 9 cm? 
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8. Cseréld a hópihéket számokra úgy, hogy azokat összeadva a sorok mellett, illetve az oszlopok 

alatt látható számokat kapjuk eredményül! 

Mennyit érnek az egyes hópihék? Írd a táblázatba! (Az ugyanolyan hópihék ugyanazt a számot 

jelentik.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes pont: 
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