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5. OSZTÁLY 

1. a) Brigi 4 évvel fiatalabb Mirinél. 

Mennyi lesz közöttük a korkülönbség 17 év múlva? __________________________ 

 

 

b) Írj a négyzetbe olyan számot, hogy az egyenlőség igaz legyen! 

         (12 + 8) : 30 = 4 

 

c) Írd be az üres négyzetekbe a megfelelő műveleti jeleket! (Zárójeleket is használhatsz.) 

2         2         2        2   2 = 5 

 

 

2. Számítsd ki, majd kösd össze az egyenlő mennyiségeket!  

(Lehet, hogy nincs mindegyiknek párja!) 

 

12 cm2 + 28 cm2 + 86 000 mm2  7 dm2 + 200 cm2  

33 dm2 + 16 cm2  24 cm2  

71dm2 +1000 cm2  7200 cm2  

1800 mm2 + 6 cm2 3316 cm2  
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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. Az igaz állítások betűjelét karikázd be! A hamis állításokat javítsd ki úgy, hogy igazak legyenek! 

a) Minden kocka téglatest. 

_____________________________________________________________________________ 

b) A téglatestnek legfeljebb két különböző hosszúságú éle lehet. 

_____________________________________________________________________________ 

c) A felszínt megkapjuk, ha a test lapjainak kerületét összeadjuk. 

_____________________________________________________________________________ 

d) A kockának összesen 6 éle van. 

_____________________________________________________________________________ 

e) A téglatestnek 12 éle van. 

_____________________________________________________________________________ 

f) A téglatest lapjai között lehet négyzet. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Az öreg varázsló kincset rejtett el a szoba kőpadlója alá. Megjelölte ezt a helyet egy X jellel. Jelöld 

-gal, hogy honnan (melyik mezőről) indulhatott a varázsló, hogyha a következő utasításokat 

követve ért az X -szel jelölt négyzetre, ahol a kincset elrejtette! Jelöld az útvonalat is! 

Innen indult:  

  ÉK 2  NY 3  DK 1  É 2  K 5  ÉNY 2  DNY 3  (X ITT A KINCS) 

        

        

        

        

 X       
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5. a) Hány olyan egész szám van, amelynek az abszolút értéke legfeljebb 30? Indokolj!  

_____________________________________________________________________________ 

b) Hány olyan negatív kétjegyű szám van, amelynek az ellentettje nagyobb, mint 20? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Négy halmazba rendeztünk természetes számokat. Az elsőbe az 520-nál nem kisebb számok 

kerültek, a másodikba az 510-nél kisebbek, a harmadikba a páratlan számok, a negyedikbe pedig 

a néggyel osztható számok. 

Hány szám van, amelyik nem szerepelhet egyik halmazban sem? Számolj! Indokolj! 

 

 

 

 

 

7. Egy 4 fős család péntektől keddig Ausztriába ment síelni. A szállásért 4 főre 41 eurót fizettek 

éjszakánként. Pénteken csak vacsorát kértek, a többi napon teljes ellátást. Kedden reggeli után 

távoztak. A teljes ellátás 40 euró/fő/nap, a reggeli 5 euró/fő/nap. A vacsora 18 euró/fő/nap. A két 

gyerek szombattól hétfőig minden nap kétszer síelt, a pályabelépő alkalmanként 8 euró/fő volt, 

mert nem vettek bérletet. 

Kedden hazafelé megálltak Magyarországon egy vendéglőben, ahol 17000 Ft-ot fizettek. 

Hány Ft-ba került a családi pihenés, ha 1 euró akkor 310 Ft volt? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 összes pont: 
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