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5. OSZTÁLY 
 

1. Gondoltam egy kétjegyű számra. A tízszeresét vettem, majd a kapott számhoz 8-at adtam hozzá. 

Az így kapott szám első és utolsó számjegyét felcseréltem, ezután ennek a felét vettem. Az 

eredmény így 421 lett.  

Melyik számra gondoltam? 

Ennyi nap múlva lesz a születésnapom. Ha a mai nap január 15. kedd, melyik hónap, melyik 

napján fogok ünnepelni? 

Számolj! Válaszolj! 

 

 

 

2. Pótold a hiányzó számokat! 

Mi a szabály? Számolásodat jegyezd le! 
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 
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3. Mely számokon kell végighaladni a tölcsér aljáról (a 8-ról) indulva úgy, hogy 

a tölcsér tetejére érve a számok összege 100 legyen?  

Egyik mezőből a másik mezőbe csak az oldalakon áthaladva léphetsz 

tovább jobbra vagy fölfelé.  

 

 

 

 

 

 

4. Három fenyőág hosszának összege 104 cm. Az első ág hossza egyenlő a másik két ág hosszának 

összegével. A második ág harmadrésze a harmadik ág hosszának. 

Állapítsd meg a fenyőágak hosszát! 

Gondolatmenetedet vezesd le! 

 

 

5. Az osztályban a lányok megszámolták zsebpénzüket. Az eredményt diagramon ábrázolták. 

Olvasd le, és írd a pénztárcák alá, kinek hány forintja van! Ennek segítségével döntsd el a 

következő állításokról, hogy igazak (I) vagy  

hamisak! (H)  
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a) A legkevesebb pénze nem Áginak van. ___ 

b) Móni és Zsófi pénze között ugyanannyi különbség van, mint 

Sári és Bogi pénze között.  ___ 

c) Növekvő sorrendbe így állíthatók az összegek: 

Ági < Móni < Bogi < Zsófi < Sári ___ 

d) Van olyan lány, akinek 200 Ft-nál kevesebb zsebpénze van. ___ 

e) Áginak és Móninak együtt annyi zsebpénze van, mint Boginak. ___ 

f) Sárinak annyival van több zsebpénze Zsófinál, mint 

ahány Ft lapul Móni pénztárcájában. ___ 

g) Melyik lányra illik a leírás?  

  Ötszáz Ft-nál nem kevesebb zsebpénze van.  

Írd a nevét vagy a nevüket a vonalra! 

_____________________________________________________ 

 

6. Mikulásnak a rajzon látható összes városba a legrövidebb úton kellett eljutnia. Az „A” jelű 

városból indult.  

A betűjelek segítségével írd le, milyen sorrendben érkezett a városokba! 

Írd le azt is, hogy hány km-t tett meg összesen! 
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7. Igaz (I) vagy Hamis (H)? Írd az állítások utáni vonalra! 

Válaszaidat indokold is! 

 Csak egy szám van, amelyiknek csak egy osztója van. ___ 

___________________________________________________________ 

 A háromszögnek három átlója van. ___ 

___________________________________________________________ 

 A háromszögnek három szimmetriatengelye van. ___ 

___________________________________________________________ 

 Vannak olyan számok, amelyeknek az ellentettje megegyezik  

 az abszolút értékével. ___ 

___________________________________________________________ 

 (– 1) ≤ x < 3  

x olyan szám, amely legalább (–1), és nem nagyobb, mint 3. ____ 

___________________________________________________________ 
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