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4. OSZTÁLY  
 

1. a) Írd le a következı három számot! Szabály szerint dolgozz! 

  1, 3, 1, 6, 1, 12, 1, 24, _____, _____, _____ 

b) Írd le a legkisebb 3 jegyő számot, amely osztható 7-tel maradék nélkül!  
Számolj és ellenırizz is! 

 
 
 
2. András adventi naptárában 24 csokoládé volt. Az elsıt XII. 1-jén, egy szerdai 

napon ette meg.  
A hét melyik napján ette meg az utolsó csokoládét?  
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 



3. Az üres négyzetek helyére írd be a megfelel
Segítségül eláruljuk, minden beírandó szám 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.  Az 1800-as években egy gızmozdony által vezetett

kupé volt. Egy kupéban tizenkét
Írjátok le, hogy hányan utazhattak a vonaton, ha az utasok tizennyolc kupét 
teljesen elfoglaltak, de a kilencedikben csak kilencen tartózkodtak!
Hány hely maradt üresen? 

 
 

 
5.  A római számírás mind a hét számjegyének egyszeri felh

legkisebb kirakható római szám?

a) Sorold fel a felhasználható számjegyeket!
b) Írd le a legkisebb ilyen számot

számjegyeket használjuk.)
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Az üres négyzetek helyére írd be a megfelelı számokat! 
Segítségül eláruljuk, minden beírandó szám egyjegyő. 

ızmozdony által vezetett, Bécsbe tartó vonaton 21 
kupé volt. Egy kupéban tizenkét ember számára volt ülıhely. 
Írjátok le, hogy hányan utazhattak a vonaton, ha az utasok tizennyolc kupét 

a kilencedikben csak kilencen tartózkodtak! 

A római számírás mind a hét számjegyének egyszeri felhasználásával melyik a 
római szám? 

Sorold fel a felhasználható számjegyeket! 
Írd le a legkisebb ilyen számot római és arab számjegyekkel! (Mi az arab 

használjuk.) 
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Bécsbe tartó vonaton 21 

Írjátok le, hogy hányan utazhattak a vonaton, ha az utasok tizennyolc kupét 

asználásával melyik a 

(Mi az arab 
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6. December 24-én a parkban a madarak a madáretetıkre szállnak. Ha minden 
etetıre 1 madár ülne, akkor 1 etetı hiányozna. Ha minden etetıre 2 madár 
ülne, akkor 1 etetıvel több lenne. 
Hány madáretetı és hány madár volt a parkban karácsonykor? 
Gondolatmenetedet vezesd le! Rajzolhatsz is! 
 

 
 
 

7. A sor elejére rajzolt alakzat annyit ér, amennyit beleírtunk. 
Mennyi az értéke az egyes részeknek? 
Írd bele a részekbe az értéküket! Számolj, indokolj! 
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