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6. OSZTÁLY 

1. Orsi ezt mondta barátnőjének: 

Gondoltam két számra. Az egyik a 280. A másik ennek a számnak a felénél 100-zal kisebb. Ha az 

első számból valahányszor elveszek 8-at és ezt a második számhoz hozzáadom az így kapott két 

új szám különbsége 0. Hányszor kell az első számból elvenni a 8-at? Válaszodat indokold! 

Ellenőrizd számolásod helyességét! 

 

 

 

2. Csupaháj kétszer olyan nehéz volt, mint Zsiráfnyakú. Négy Zsiráfnyakú annyit nyomott a 

mérlegen, mint 5 Bénavári. Zsiráfnyakú 55 kg volt. 

A három barát együtt 10-szer könnyebb egy traktornál. 

Hány tonnás a traktor? 
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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. Oldd meg a következő feladványokat! 

− Írd fel azt a legkisebb ötjegyű számot, amelyben az 1-es számjegy egyáltalán nem fordul elő 

és a számjegyei nem ismétlődnek! Számítsd ki a szám 2/5-öd részét! 

 

 

− Melyik az a legnagyobb háromjegyű szám, amelynek számjegyeinek szorzata 12? 

 

 

− Bontsd fel a 40-et különböző prímszámok összegére! Keress 10 megoldást! 

 

 

4.  Egy televíziós vetélkedőműsorban 7 játékos versengett egymással. A játékszabály alapján minden 

játékos minden játékossal játszik. Elkezdődött a verseny, azonban két forduló után az egyik 

résztvevő nem tudott megjelenni, mert lebetegedett. Helyette már nem jöhetett senki. 

Hány fordulót játszottak le így a versenyzők? 

Válaszodat indokold! Rajzolj, számolj! 
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5. Régen az egyik tanévben 

a nyári szünet az év 
1

5
 része volt, 

a téli szünet az év 
1

30
 része volt, 

a tavaszi szünet az év 
1

45
 része volt, 

a szombatok és vasárnapok az év 
2

9
 részét tették ki. 

Hány nap volt ebben az évben a nyári szünet? 

Hányad része volt az egész évnek a tanítási napok száma? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

6. Számítsd ki az ábrán látható ötszög területét! (A kis négyzetek oldala a valóságban 10,5 cm.) 
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7. Három szám összege 77. A legnagyobb közülük a legkisebb háromszorosa, a középső pedig a 

legnagyobb fele. 

Határozd meg a három számot! 

Számold ki a három szám ellentettjének az átlagát! Kerekítve (tizedre) add meg az eredményt! 

 

 

 

 összes pont: 
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