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1. Hány olyan 100-nál kisebb páros szám van, amelyik nem végz
Gondolatmenetedet vezesd le!

          
          
          
          
          

 
 
 
2. Melyik szám van a számegyenesen 784

Számolással indokolj! 

           
           
           
           
 
 
 

3. Fanni cérnára gyöngyöket főzött. A fehér gyöngy után mindig piros, a piros után 
kék, a kék után sárga, a sárga után fehér következik. A harmincötödikn
gyöngy piros volt. 
Milyen színő gyöngyöt főzött fel els

          
          
          
          
          
          
          
          

 

Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmő
érnek. Számológép használata tilos! 

  Jelszó: ……..................

MEGYEI MATEMATIKAVER SENY Terem: …………………

február 4.  Hely:……….…………...

 

5. OSZTÁLY  

nál kisebb páros szám van, amelyik nem végzıdik 2-es számjeggyel?
! 

               
               
               
               
               

a számegyenesen 784-tıl ugyanolyan távol, mint a 2307 az 1998

                
                
                
                

őzött. A fehér gyöngy után mindig piros, a piros után 
kék, a kék után sárga, a sárga után fehér következik. A harmincötödiknek felf

zött fel elsınek Fanni? Válaszodat indokold! 

               
               
               
               
               
               
               
               

: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 

 

Jelszó: …….................. 

Terem: ………………… 

Hely:……….…………... 

es számjeggyel? 

       
       
       
       
       

l ugyanolyan távol, mint a 2307 az 1998-tól? 

       
       
       
       

zött. A fehér gyöngy után mindig piros, a piros után 
ek felfőzött 
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4. Legkevesebb hány kiskockával kell kiegészítenünk az ábrán látható építményt, hogy egy nagy 
kockát kapjunk? Számítsd ki a nagykocka felszínét és tér

 

 
 
 

          
          
          
          

 
5. Helyettesítsd az alábbi egyenlı

a) a lehetı legnagyobb legyen,
b) a lehetı legkisebb legyen!

 
Számolással ellenırizz! 

          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

6. Három papagáj 1 hét alatt 2
Hány papagáj eszik meg 12 dl magot 2 
Számolással indokolj! 

          
          
          
          
          
          

 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

Legkevesebb hány kiskockával kell kiegészítenünk az ábrán látható építményt, hogy egy nagy 
a nagykocka felszínét és térfogatát, ha a kiskocka éle 12

               
               
               
               

z alábbi egyenlıségben a betőket számjegyekkel úgy, hogy az eredmény
 legnagyobb legyen, 
 legkisebb legyen! 

AB + BA = CC 

               
               
               
               
               
               
               
               

Három papagáj 1 hét alatt 2 dl magot eszik meg. 
Hány papagáj eszik meg 12 dl magot 2 hét alatt?  

               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               

Legkevesebb hány kiskockával kell kiegészítenünk az ábrán látható építményt, hogy egy nagy 
fogatát, ha a kiskocka éle 12 mm! 

       
       
       
       

l úgy, hogy az eredmény: 
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7.  A táborban a legkisebb gyerekeknek az ébresztı 6:30 órakor van, a takarodó pedig 
21:00 órakor. Kornél elhatározta, hogy egész éjjel nem alszik, ezért, hogy kibírja, a 
kedvenc CD-jét folyamatosan hallgatta. Nem aludt el, és a takarodótól az ébresztıig 
pontosan 10-szer hallgatta végig a CD-t. 
Hány percig tart a CD egyszeri lejátszása? 
Számolásodat vezesd le! 
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