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3. OSZTÁLY 
 

1. Egy iskola 1256 tanulója közül 217 kivételével mindegyik tud kerékpározni. 

Hány gyerek nem tud kerékpározni? 

 

 

 

2. Számkeresztrejtvény 

Vízszintes: 

a, Egyjegyű szám önmagával való szorzata. 

d, Utolsó számjegye megegyezik az első kettő összegével. 

f, Egyforma számjegyekből álló szám. 

g, A legnagyobb kétjegyű szám. 

Függőleges: 

b, 2  3  21 

c, 5-tel osztható, a számjegyek összege 10. 

e, Számjegyei 3-mal növekednek. 

f, Számjegyeinek szorzata 30. 
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Egy szánkóversenyen a győztes 45 másodperc alatt csúszott le a 900 méteres 

pályán. 

Hány métert tenne meg 1 perc alatt, ha tovább tudná tartani ezt a sebességet?  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

4. Vilinek 5 gombfocicsapata van. A, B, C, D, E betűkkel különbözteti meg őket. Egyik délután 

barátjával elhatározzák, hogy körmérkőzést szerveznek a csapatok között 

az iskolában. (Mindegyik csapat játszik mindegyikkel). 

Hány mérkőzést játszanak? (A csapatok jelével add meg a megoldást!)  

Mindegyik mérkőzés kétszer 10 perces. 

Hazaér Vili barátja 17 órára, ha 14 órakor kezdik a játékot? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

5. Bence unalmában azt számolgatta, hogy összesen hány négyzet látható a 

terítőn. 

Hány négyzetet számolt meg? 
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6. Tegyél X-et a megfelelő oszlopba! Döntsd el az állításokról, hogy melyik „biztosan igaz”, 

melyik szöveg „lehetetlen” és melyik „lehet, hogy igaz, de nem biztos”! 

Balázsnak 1 fehér, 2 piros, 3 kék és 4 zöld építőkockája van, melyek mind egyforma méretűek. 

Találomra 5 db kockát vett a kezébe.  

A következőket állítja a kezében lévő kockákról: 

 

a, Van közöttük különböző színű. 

b, Nincs nálam sem kék, sem zöld. 

c, Több zöld van nálam, mint fehér.  

d, Nincs köztük azonos színű.  

e, Csak fehér és zöld van a kezemben.  

f, Csak zöld van nálam. 
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7. Marci a malacperselyében gyűjtötte a 10, 20 és 50 forintosokat. Karácsonyra 

ajándékot vásárolt testvérének. Malomjátékért és motoros kártyáért 640 Ft-ot 

fizetett egyenlő számú 10, 20 és 50 forintosokban. 

Hány darab 50 forintosa volt a vásárlás előtt, ha perselyében még 5 db maradt?  
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8. Katika és Jancsika egymás után egyesével papírcsíkokat rakott le az asztalra. Az elsőt Katika, a 

másodikat Jancsika, a következőt Katika és így tovább... 

Állapítsd meg, és a táblázatban jelöld, hogy Katika és Jancsika melyik papírdarabot, milyen 

sorrendben rakta le! (Segít, ha megpróbálod visszaszedni a lapokat.) 
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