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3. OSZTÁLY 

1. Sorold fel azokat a háromjegyű számokat, amelyekben a számjegyek összege 4! 

Mennyi a legkisebb és a legnagyobb ilyen szám összege és a különbsége? 

Számok: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

összeg: ____________________________ különbség: ____________________________ 

 

2. a) Balázs a matematika felmérő megírásakor egy feladatsorban a 125 hozzáadása helyett véletlenül 

kivonást végzett.  

Mekkora lett így az eltérés Balázs eredménye és a helyes eredmény között? 

Az állításokról döntsd el, hogy igaz vagy hamis! Írd a vonalra! 

• az eltérés 125 __________ 

• az eltérés több 200 -nál __________ 

• az eltérés több, mint 250 __________ 

• az eltérés nem kevesebb 250-nél __________ 

b) Balázs barátja, Peti is figyelmetlen volt. Tévedésből a számegyenesen a 300-tól balra lépegetett, 

pedig jobbra kellett volna. 

Jelöld a számegyenesen a helyes számokat és jegyezd le a táblázatba is! 
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Peti megoldása 50 150 225 

Jó megoldás    
8  

Tiszta versenyidő: 45 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 

300 0 



3. A napköziben délután a gyerekek társasjátékkal játszottak. Versenyeztek, ki tud több pontot 

gyűjteni.  

Számold ki, hány pontot gyűjtöttek a legügyesebbek! 

Ki lett a győztes? 

Alex:  500 – 120  2 + 50 = __________ 

Barni: 130  3 – 81 : 9 = _____________ 

Cili: 7  100 – (400 – 110) = ________ 

győztes: _________________________ 

 

 

4. A 3. b osztály létszáma 24 fő. A gyerekek felének van mobiltelefonja, okosórával pedig 

minden negyedik gyerek rendelkezik. 

Hány gyereknek nincs még egyik sem, ha tudjuk, hogy 2 fiúnak mindkét eszköze van? 

Jegyezd le gondolatmenetedet! Válaszolj! (Segít, ha halmazábrát is rajzolsz.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Meseerdő manói fát fűrészelnek. Már csak másfél órájuk maradt sötétedésig. 

Fel tudják-e fűrészelni addig a 3 db 6 m-es, egyforma vastagságú gerendát 1 m-es darabokra, ha 

tudjuk, hogy egy gerenda kettéfűrészelése 6 percet vesz igénybe? 

Jegyezd le gondolatmenetedet! Válaszolj! 

 

_________________________________________________________________________________ 
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6. Három medvebocs 1-1 azonos méretű, mézzel teli bödönnel készült fel a télre a 

Varázshegy barlangjában. December végére azonban a saját bödönéből Brumi 5 

kupányi, Brúnó 7 kupányi, Babó pedig 8 kupányi mézet evett meg. Így 

elfogyott a készletük fele. 

Hány kupányi méze maradt a három bocsnak összesen? 

Számold ki, hogy a megmaradt méz hány liter, ha 1 kupába 4 dl méz fér!  

Jegyezd le gondolatmenetedet! Válaszolj! 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Meseerdő karácsonyfáját négy különböző színű, összesen 100 db üveggömb díszítette. 

Találd ki, melyikből hány db pompázott a fán, ha a következőket tudjuk: 

• Piros gömbből volt a legtöbb. 

• Kék feleannyi volt, mint piros. 

• 8-cal több sárga volt, mint fehér. 

• Fehérből annyi volt, mint az összes gömb tizede.  

Jegyezd le gondolatmenetedet! Ellenőrizz!Töltsd ki a táblázatot! 
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8. Egy dobozban az alábbi számkártyák vannak: 

 

 

 

Csukott szemmel legkevesebb hány számkártyát kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen 

közötte: 

• páros szám: ________ 

• egyjegyű szám: ________ 

• kétjegyű szám: ________ 

• háromjegyű szám: ________ 

 

9. Alaposan nézd meg a házikókat! 

Vajon melyikben lakik Mirci cica, ha az állítások igazak?  

Karikázd be Mirci cica házának a számát! 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 

 

 

• Mirci házán nincs 2 kémény és nem 4 ablakos. 

• A kapu nem fehér, a tető nem zöld. 

• A fal nem szürke és nem is sárga. 

 

 

 

Összes pont: 
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36 7 272 


