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Jelszó: ……..................

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY

Terem: …………………

I. FORDULÓ 2018. január 11.

Hely:……….…………...

Tiszta versenyidő: 45 perc. Minden feladatot
indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot
érnek. Számológép használata tilos!
Jó munkát!

3. OSZTÁLY
1. Levi kerékpárral jár iskolába, melyet egy számzáras biztonsági lánccal zár le.
Mi lehet a számkód, ha a következőket tudjuk róla:
a) Háromjegyű páros szám, melynek számjegyeit Levi kedvenc számai (1, 3, 6) közül választotta
ki. (A számjegyek ismétlődhetnek.)

b) Osztható 3-mal és 6-tal is.

c) Ez a szám áll legközelebb a 350-hez.

Ez a számkód: ____________
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2. Figyeld meg az alábbi táblázatot és a megadott szabályokat! Jelöld a kis négyzetekben, hogy igaz
(i) vagy hamis (h) a megadott szabály! Pótold a hiányzó számokat!
(A szabály csak akkor lehet igaz, ha a táblázat minden sorára igaz.)
A
28
7
50
49
300

B
34
18
20
108
230

C
45
16
60
120
71

A + B – 17 = C
B:2 +A=C
(C – A)  2 = B
2B=C–A
C – B + 17 = A
C–A=B:2
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3. Barbi szilveszteri bulira hívta barátait, ezért anyukája sütött egy tepsi süteményt. Az elkészített
finomságot feldarabolta. Egy részét tálcára tette, amit a gyerekek mind elfogyasztottak.
Hány szeletet ehetett meg egy-egy gyerek, ha összesen 12-en voltak, és mindegyik gyerek
ugyanannyi süteményt evett? (Minden szelet ugyanakkora volt.)
1 szelet

Tálcára
tette
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4. Peti a téli szünetben a vadasparkban segédkezett. Megfigyelte, hogy Fáni, a
kiselefánt nagyon szereti az almát, s minden nap 2-vel többet eszik meg, mint az
előtte lévő napon. A negyedik napon már 19-et evett meg.
Gondolatmenetedet jegyezd le! Számolj! Válaszolj!
a) Mennyi almát evett meg az első napon?

b) Hányadik napon evett meg 31 almát?

c) Az első naptól számítva hányadik napon ette meg a 85. almát?
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5. Egy dobozba 20 darab egyforma rágógumit tettem. A doboz és a rágók együttes tömege 180 g
volt. Amikor csak 15 rágógumi volt a dobozban, akkor 165 g-ot mutatott a
mérleg.
Hány g a doboz tömege? Gondolatmenetedet írd le!
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6. Hányféleképpen olvasható le az ábráról a 2018-as évszám, ha csak jobbra és lefelé haladhatsz?
Írd a megoldásokat a megrajzolt négyzethálókba!

2

2

2

0

2

0

1

0

1
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7. Döntsd el, hogy igazak (i) vagy hamisak (h) az állítások a pillangókról!

1. Amelyik csíkos, az mind nagy.
2. Van olyan, amelyik nem kicsi és nem csíkos.
3. A minta nélküli vagy nagy, vagy kicsi.
4. Minden nagy mintás.
5. A nagyok közül legalább egy mintás.
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Összes pont:
61

