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3. OSZTÁLY  
 

Tiszta versenyidő: 60 perc. 
A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! 
A megoldás menetét, gondolataidat részletesen és pontosan 
írd le, a részeredmények is pontot érnek. 

 
 
 
1. Sebestyén szeretné újrarendezni a bélyeggyűjteményét. 

A bélyegeket névértéken, azaz a rajtuk szereplő áron 
vásárolta, de most tudja, hogy a tízforintos ötször 
annyit, az 50 forintos háromszor annyit, a 80 forintos 
pedig kétszer annyit ér. Mennyit kellett a vásárláskor 
fizetnie a bélyegekért? És mennyit kapna értük ma? 
 

   ·             =    =               ·              = 
 

   ·      =         ·              = 
 

   ·      =         ·              = 
 
      Vételár: :         Ft Jelenlegi érték:              Ft 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
_____________________________________________________________________________ 

 

2. Gondoltam egy háromjegyű számra. Melyikre?  
A legnagyobb helyi értéken a legnagyobb alaki értékű páros szám háromszorosának nyolcada áll.  
A legkisebb helyi értéken a legkisebb alaki értékű szám duplája áll.  
A még hiányzó helyi értéken álló szám valódi értéke megegyezik az összes lehetséges alaki 
érték összegének tízesekre kerekített értékével. Számolj!  
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3. Mind a két céltáblán három kört találtunk el, mégpedig mindegyiket háromszor. Az egyiken a 
találatok száma összesen 117, a másikon 123 volt. Melyik találatszám melyik táblán volt, és 
hogyan állt elő?  

A      B 
                            3         6 
                            9         8 
                           11         9 
                           15        12 
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____________________________________________________________________________ 
 

4. A mezei futóversenyre 134 gyerek nevezett. Mindenki megkapta a rajtszámát, 1-től 134-ig. 
Hány olyan rajtszám készült, amelyben legalább 2 egyforma számjegy szerepel? Sorold fel a 
számokat!  

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Gumiország boltjában különböző dobozokban eladó tárgyak vannak. Ezekből a tárgyakból pl. 
olyat lehet készíteni, mint a dobozon levő rajz. Csomózni és vágni nem szabad, csak nyújtani és 
hajlítani. Egy eladó véletlenül leverte a polcról ezt a négy dobozt: 

 
 

 
 
 
 

A kihullott tárgyak itt láthatók: 
 

 
 
 

          a.              b.        c.            d.     e. 
 
 
 
 

                     f.   g.        h.                 i            j. 
 

Segíts az eladónak helyre rakni a tárgyakat! Írd a megfelelő betűjeleket a vonalakra! 
 

1. dobozban: _______ 2. dobozban: _______ 3. dobozban: _______ 4. dobozban: _______ 
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6. Az itt látható óra egyszer csak elkezd össze-vissza járni. A 
nagymutató előreszalad 3 negyed órával, majd elindul visszafele 
1 negyed órányit, aztán kétszer 3 negyed órát lódul előre. Ezek 
után vajon mennyit mutat az óra? Számolj! Rajzolhatsz is! 
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7. A birkapásztor 25 ráccsal különítette el egymástól a 8 birkáját.  

 
a) Egy éjszaka elloptak tőle 3 rácsot.  
 

       

 

Megváltoztatja az elrendezést, és ismét elkülöníti egymástól a 8 állatot. Hogyan? 
Rajzold le! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Másnap éjjel további 6 rácsot loptak el tőle, így már csak 16 maradt. Ezúttal is tudja, mit tegyen. 
Hogyan rendezi el a rácsokat? Rajzolj! 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

MEGOLDÓ KULCS  
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5 pont 

8 pont 


