
1. osztály                    3. forduló                 KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 

1. Milyen szám kerül a negyedik négyzetbe? Hány darab nyíl lesz az ötödik téglalapban? 

2     4  7   … 

A: A négyzetbe 12 – es kerül, a téglalapba pedig 6 db nyíl. B: A négyzetbe 10 – es kerül, a téglalapba pedig 7 db 

nyíl.   C: A négyzetbe 11 – es kerül, a téglalapba pedig 6 db nyíl.   D: A négyzetbe 11 – es kerül, a téglalapba 

pedig 7 db nyíl.   E: A négyzetbe 13 – es kerül, a téglalapba pedig 8 db nyíl. 

2. Az 1. a osztályban Tivadarnak 16 – nál több, de 20 – nál kevesebb osztálytársa van. Ha osztálytársai kettesével 

vagy nyolcasával állnak sorba, akkor egy gyerek, ha hármasával vagy ötösével, akkor két gyerek, ha hetesével, 

akkor három gyerek kimarad. Hány tanulója van az 1. a osztálynak Tivadarral együtt?  A: 19    B: 17     C: 18        

D: 20        E: 16   

3. Hat barát mindegyike elmondja, hogy a többiekhez képest mennyi az ő éveinek a száma. Egyik gyermek sem 

fiatalabb öt évnél, és nem öregebb tizenkettőnél. A következőket mondták.:  

Anna: - Én egy évvel később születtem, mint Aladár, de egy évvel korábban, mint Géza. Feri két évvel előttem 

jött a világra. Zoli kétszer annyi éves, mint én. Zsófi kétszer annyival született korábban hozzám képest, mint 

Feri.  

Zoli: - Én vagyok a legidősebb.  

Zsófi: - Két évvel születtem később, mint Zoli. Amikor Feri született, én két éves voltam. Kétszer annyi éves 

vagyok, mint Géza. Anna és én közöttem annyi év van, mint Zoli és Feri között. Aladár három év múlva született 

utánam.  

Aladár: - Egy évvel vagyok öregebb Annánál. Két évvel születtem korábban Gézánál. Feri már egy éves volt, 

amikor világra jöttem. Annyival vagyok fiatalabb Zolinál, mint Géza Zsófinál.  

Géza: - Én vagyok a legfiatalabb.  

Feri: - Ha a gyerekek hét évesen mennek iskolába, akkor közülünk ketten, még óvodába járnak. Annyival vagyok 

öregebb Annánál, mint Zsófi tőlem. Aladár egy évvel fiatalabb nálam, és most kezdte az iskolát. Géza három 

évvel utánam született. Zoli kétszer annyival idősebb nálam, mint én Annától.  

Ha Zsófi születésnapi ünnepségén mindegyik gyermek annyiszor ivott meg egy pohár (2 dl) üdítőt, mint amennyi 

életkorában szereplő számjegyek összege, akkor kik fogyasztottak 1 liternél kevesebb üdítőt?   A: Anna és Feri        

B: Zoli és Zsófi         C: Géza és Zsófi        D: Aladár és Zoli         E: Feri és Zsófi 

4. „Hány éves a kutyád?” – kérdezte Kálmán a barátját a parkban sétálva. Az meg így válaszolt.: „Ha a kutyám 

életkorát kétszer veszem, és még hozzáadom életkorának a felét, akkor 15 – öt kapok.” Hány éves Kálmán 

kutyája?    A: 2 éves        B: 4 éves    C: 6 éves      D: Nem lehet tudni.       E: 3 éves 

5. Géza elhívta magukhoz barátját, Petit játszani. Játék közben a tolltartóból kiestek Géza egyjegyű számokat 

tartalmazó számkártyái. „De jó! Játszhatunk számkártyásat!”  - kiáltott fel Peti. -  „A szabály legyen az, hogy 

mindegyikőnk húz két lapot egymás után az összekevert és lefordított kártyák közül. Aki a két húzásból hamarabb 

kirak 14 – et ( a két számot összeadva ), az győz.” - tette hozzá Géza. - „Rendben, de a kihúzott lapokat nem 

tesszük vissza. - fejezte be Peti. - „Jó. - bólintott Géza. - 

Az első három húzás a következőképpen alakultak.: 

Géza: 1,0 

Peti: 3,7 

Géza: 5,8 

Mit mondhatunk biztosan erről a kártyapartiról? 

A: Géza fogja megnyerni.   B: Peti fogja megnyerni.   C: Döntetlen lesz, mert mindketten kirakják a 14 – et.       

D: Döntetlen lesz, mert egyik gyerek sem rakja ki a 14 – et.   E: Egyikőjük nyerni fog.  

6. Egy mesebeli erdőben minden héten piacot tartanak. A Vasorrú Bába próbál almát venni Hamupipőkétől, 

Csipkerózsikától és Hüvelyk Matyitól, akik két különböző árú almát árulnak, és mindegyikőjüknek csak az egyik 

fajta almája van. A Vasorrú Bába mindegyiknek feltesz egy kérdést.: „Hamupipőke almája drágább, mint 

Hüvelyk Matyié?” „Csipkerózsika almája drágább, mint Hamupipőkéé?” „Vehetek-e tőled két kilogramm almát 

30 aranyért?” Mindenki ugyanazt a választ adja neki. Milyen válaszokat kaphatott a Vasorrú Bába, és meg tudta-e 

venni 30 aranyért a két kilogramm almát?  A: Igen. Igen. Igen. Meg tudta venni. B: Nem. Igen. Nem. Nem tudta 

megvenni.  C: Igen. Nem. Igen. Meg tudta venni.    D: Nem. Nem. Nem. Nem tudta megvenni.    E: Nem. Nem. 

Nem. Meg tudta venni. 

7. A nyíl mindig a kisebb felé mutat. A műveletsorok eredményeit írd be a megfelelő helyre! 20 – 13 + 7;  5 + 4 + 4;  

8 + 12 – 0;    19 – 15 + 8;  Melyik műveletsor eredménye kerülhet a háromszögbe? A: 20 – 13 + 7   B: 19 – 15 + 8   

C: 5 + 4 + 4   D: Egyik műveletsor eredménye sem jó a háromszögbe.   E: 8 + 12 – 0 



8. Egy zárt dobozban van négy fekete, egy fehér, három csíkos és kettő pöttyös golyó. 

Négy gyerek mindegyike kihúz egyet közölük becsukott szemmel úgy, hogy húzás előtt 

próbálja eltalálni, milyen golyó akad a majd a kezébe. Az nyer, aki az állításának megfelelő 

golyót húzza ki. Robi: „Csíkos golyót fogok húzni.”  Károly: „Fehér golyót fogok húzni.” 

Éva: „Fekete golyót fogok húzni.”  Olga: „Pöttyös golyót fogok húzni.” Kinek volt a legnagyobb 

esélye a nyerésre?    A: Évának    B: Károlynak    C: Olgának      D: Robinak      E: Töhötömnek 

9. Melyik számpár teszi igazzá mindegyik nyitott mondatot?      9 + 6 < ?;           ? < 12 + 9 – 3;                        

6 + 7 + 4 < ? + 2 < 19 – 15 + 16            A: 14, 15     B: 15, 16     C: 16, 17     D: 17, 18     E: 13, 14  

10.  Tivadar kapott édesapjától 20 darab dobókockát. Sorba rakott közülük 4 – et úgy, hogy mindegyiknek a 2 

pöttyöt tartalmazó lapja nézett felfelé. Legkevesebb hány dobókockát vegyen még elő, ha azt szeretné, 

hogy felülről nézve összesen 21 pötty látszódjon?       A: 2 – t       B: 3 – at      C: 4 – et       D: 5 – öt        

E: 6 – ot    

11. Egy játékgyárban olyan X alakú kisautós ütközős pályát terveztek, amelynek mindegyik egyenes szárán 

van egy ugyanakkora erővel kilövő, automata szerkezet. Az egyik az azonos tömegű kisautókat 3 

másodpercenként lövi ki egyesével a pályára a játék elindítása után, a másik 4 másodpercenként. Elemér 

kapott egy ilyen játékot, és mind a két kilövő szerkezetbe tett 5 darab kisautót, majd a játékot elindította. 

A játék végéig hány ütközést láthatott a pálya közepén Elemér?      A: 1 – et           B: Egyet sem látott.       

C: 2 – t        D: 3 – at        E. 4 – et   

12. Egy óvodában a gyerekeket megkérdezték, hogy milyen jelet szeretnének maguknak. 10 gyerek mondott 

járművet, 9 állatot. 6 óvodás csak járművet mondott, 5 csak állatot. Hány gyermek mondott állatot is és 

járművet is?      A: 5        B: 7       C: 3       D: 1        E: 4 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MATEMATIKA 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is elfogadunk. 
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      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket!:  

versenyző diák:________________________________tanító/tanár:_____________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):_______________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/


2. osztály                         3. forduló                 KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( matematika ) 

1. Egy dobozban van száz darab 1 cm élhosszúságú kocka. Hányféle különböző élhosszúságú, méretű kockát tudunk 

kirakni egyszerre az összes kocka felhasználásával? A dobozban lévő kockákat nem darabolhatjuk. A: 3      B: 4     

C: 5      D: 2       E: 6 

2. Egy 10-szer 10-es táblán jobbról balra haladva vannak feltüntetve a számok 1-től 100-ig. János bekarikázta ezen 

táblán azokat a számokat, amelyeknek számjegyeinek az összege kilenc. Azt kezdte játszani, hogy a bekarikázott 

számoktól kiindulva egy - egy lóugrással a lehető legtöbb számot „leüssön”. ( Egy ütés után mindig visszalépett a 

kiindulási számra. ) Hány szám maradt a táblán így, ha a bekarikázott számokat nem vette figyelembe?   A: 52      

B: 50     C: 56      D: 54     E: 55 

3. A heti piacra Teri néni kivitt fél mázsánál több burgonyát. Hét vevő vásárolt tőle. Az első 5 kg – ot vett, a 

második hetet, a harmadik a maradék felét, a negyedik 2 kg – mal kevesebb, mint 10 kg burgonyát vásárolt. Az 

ötödik ugyanannyit vitt, mint az első, a hatodik a maradék felét, a hetedik 3 kg – ot vett. Teri néninek a piac 

végére csak 1 kg burgonyája maradt. Hány kg burgonyát vitt a piacra eladni Teri néni?     A: 52 kg - ot                      

B: 62 kg - ot       C: 54 kg - ot       D: 68 kg - ot         E: 64 kg – ot 

4.  Karcsi felírta számkártyákra az összes kétjegyű számot. Ezek után elkezdte párosítani őket úgy, hogy egy párt 

azok a számok alkottak, amelyekben csupán a számjegyek vannak felcserélve. Hány pár nélküli kártyája maradt? 

A: 0   B: 12   C: 16   D: 18   E: 24 

5. Hány kétjegyű páratlan szám teszi igazzá a következő nyitott mondatot?                                                                   

( 29 + 43 – 38 ) : 2 < ( 26 + ? ) : 3 < 84 : 4                    A: 0       B: 5       C: 4       D: 6        E: 11  

6. Egy lakópark melletti 20 méter oldalhosszúságú, négyzet alaprajzú játszóteret az önkormányzat körbe szeretné 

ültetni facsemetékkel úgy, hogy a terület mindegyik sarkába egy – egy csemetét ültetnek, és a növények 

egymástól 2 méter távolságra helyezkednek el. Hány facsemetét rendeljenek az önkormányzat kertészetéből?            

A: 44      B: 36      C: 40      D: 11       E: 22 

7. Négy osztálytárs becsukott szemmel kihúz egy ceruzát egy olyan tolltartóból, amelyben csak egy darab kék, 

sárga, fekete és zöld színű ceruza van. Miután megnézték, hogy milyen színű ceruzát húztak, a következőket 

mondták.:  

Zoli: - Az én ceruzám nem fekete és nem is zöld.  

Tomi: - Az én ceruzám sárga.  

Ági: - Az én ceruzám nem zöld, nem sárga és nem is kék.  

Béla: - Az én ceruzám egészen más színű, mint amilyen a kezetekben van.     Ki hazudhatott?                                        

A: Zoli      B: Ági      C: Senki sem hazudott.         D: Béla          E: Tomi 

8. Misi, technika órán a képen látható test vázát ragasztotta össze hurkapálcák segítségével. A 

következő kérdést tette fel néhány osztálytársának.: „Ha egy kis hangyát tennénk az tetejére      

( A csúcsra ), akkor az hányféleképpen juthatna el a C csúcsba úgy, hogy azon a pálcán és 

csúcson már nem mehet át, amelyiken már átment útja során?”  A: 4   B: 5    C: 6    D: 7   E: 8 

9. Melyik számjegy áll az egyes helyiértéken, ha a hiányzó mérőszámok összegéből elveszek 100 – at?                    

72 g + ? g = 10 dkg;       32 perc + ? perc = másfél óra;       45 ml - ? cl = 15 ml;   78 cm - ? dm + 60 mm = 44 cm; 

102 mp – ? mp = fél perc               A: 2       B: 3      C: 4      D: 5       E: 6 

10. Egy nagy tölgyesben három mókustestvér Rágcsi, Tobi és Hami télire elemózsiát gyűjtött. Rágcsi és Tobi 54 

darab,  Rágcsi és Hami 70 darab, Tobi és Hami pedig 78 darab mogyorót gyűjtött. Az éléskamrába így 101 szem 

mogyoró került. Ha csökkenő sorba rendezzük a mókusokat a szedett mogyorók száma szerint, akkor melyik 

sorrendet kapjuk?      A: Hami, Tobi, Rágcsi       B: Hami, Rágcsi, Tobi       C: Rágcsi, Tobi, Hami                      

D: Rágcsi, Hami, Tobi         E: Tobi, Hami, Rágcsi 

11. Mi leszel, ha nagy leszel? Egy általános iskolában a három második osztály mindegyik tanulójától megkérdezték, 

hogy mi szeretne lenni, ha felnő. Az egyik, 18 fős osztályban a következőt tapasztalták a tanítók. A gyerekek itt 

két szakmát neveztek meg: autószerelő, orvos. 11 gyermek orvos, 12 tanuló autószerelő akar lenni. Heten mind a 

két szakmát választották. Hány nebuló mondott egy szakmát, ha ketten nem válaszoltak semmit? A: 5   B: 4   C: 3   

D: 9   E: 7 

12. Egy hat fős családban, ahol szülők és gyerekek vannak, a két szülő gyermeknapra vett 4 darab különböző 

ajándékot. A dobozok, amelyek egyforma méretűek és csomagolásúak voltak, a következő meglepetéseket 

tartalmazták.: labda, társasjáték, plüssmaci, könyv. A két szülő hányféleképpen oszthatta ki őket gyermekeik 

között? A: 4   B: 6    C: 24   D: 12   E: 26  
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 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MATEMATIKA 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 

kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is elfogadunk. 
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E             

      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket!:  

versenyző diák:________________________________tanító/tanár:_____________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):_______________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/


3. osztály                      3. forduló                         KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( matematika ) 

1. Nagymama az erdőből Piroskához utazott egy csodabusszal. Az erdei megállóban csak nagymama szállt fel az 

autóbuszra. Az indulástól a végállomásra érkezésig a menetidő 87 perc volt. A megállók 1000 méterenként 

voltak, és minden megállóban egy fővel több utas szállt fel a buszra, mint az előzőben. A busz 500 métert tett 

meg 5 perc alatt. A második megállóban egy róka és két sün szállt fel. Az indulási és a végállomás közötti 

megállókban pontosan 1 percet tartózkodott a jármű. Hányszor állt meg a busz az indulás és az érkezés 

között? A: 8   B: 9   C: 7   D: 10   E: 6  

2. Egy bábszínházban a széksorok a színpadtól távolodva rövidülnek. A legutolsó sorban 21 szék van, és minden 

előző sorban 7 - tel több. 9 széksor van a teremben. Egy esti előadásra a színház befogadóképességének ( 

összes ülőhelyek számának ) két harmadáért adtak el jegyeket. Hány gyermek tekintette meg ezt az előadást, 

ha a jegypénztárnál azt tapasztalták, hogy két szülővel mindig egy gyermek jött?    A: 441     B: 147    C: 294   

D: 196      E: 98 

3. Melyik művelet eredményét írhatom be a nyitott mondatba a kérdőjel helyére?       z = 1090 : 5;                            

k = 394 – 391;      m = 238 + 141;       e = 957 – 776;       f = 9 · 7 + 35;            h = 2 · 2                                                   

z + ? · k < m – e + f · h                                                                                                                                               

A: 392 : 2          B: 765 – 639        C: 625 : 5        D: 243 · 3         E: 38 + 85   

4. Egy cukrászdában 5 féle sütemény kapható. Hányféleképpen kérhetünk ki 2 süteményt, ha a sütemények 

egyformák is lehetnek, és kiválasztás sorrendje nem számít? pl.: puncsos + csokis = csokis + puncsos           

A: 5      B: 10       C: 15         D: 14       E: 25 

5. Laci, aki egy építési vállalkozónál dolgozik, mint kőműves az egyik hónapra azt a feladatot kapja főnökétől, 

hogy rakjon le egy úszómedence aljára pontosan 720 darab 5 dm oldalhosszúságú négyzet alakú 

burkolólapokat. A főnöke elárulta azt is, hogy a medence egyik oldala 18 m hosszú. Milyen hosszú a medence 

másik oldala? A: 18 m   B: 10 m   C: 10 dm   D: 17 m   E: 20 m    

6. János felmérést készített az iskolában, hogy az iskolai alsó tagozatos 

Ki mit tud? – ra hányan és miből jelentkeznek. Összesen 69 tanuló 

jelentkezett. A következő diagramot készítette hozzá.: A tanító néni 

hibásnak találta János felmérését. Vajon miért? A: Mert a csak 

prózára és csak zenére jelentkezett diákok számának az összege 17 – 

tel kevesebb, mint az összesen jelentkezettek száma. B: Mert a 

prózára és zenére jelentkezett diákok számával nem osztható a 

jelentkezett diákok száma. C: Mert a zenére, prózára és mindkettőre 

jelentkezett diákok száma 2 – vel kevesebb, mint a jelentkezett 

diákok száma. D: Mert a csak prózára és csak zenére jelentkezett 

diákok számának az összegéből, ha elvesszük a mindkettőre 

jelentkezettek számát, akkor a különbség kevesebb, mint 69. E: Mert a csak prózára és mindkettőre 

jelentkezett diákok száma több, mint a csak zenére jelentkezetteké. 

7. Egy gyárban három barát dolgozik: egy gépszerelő, egy targoncás és egy karbantartó. Őket Szabó Károlynak, 

Szávai Ferencnek és Hársfai Tivadarnak hívják. A legfiatalabb hármójuk közül a gépszerelő, aki egyke. 

Szávai Hársfai húgát vette feleségül. Ferenc ráadásul idősebb a karbantartónál. A három barátnak mi lehet a 

foglalkozása külön – külön? A: Szabó Károly: gépszerelő, Szávai Ferenc: targoncás, Hársfai Tivadar: 

karbantartó  B: Szabó Károly: gépszerelő, Szávai Ferenc: karbantartó, Hársfai Tivadar: targoncás C: Szabó 

Károly: targoncás, Szávai Ferenc: gépszerelő, Hársfai Tivadar: karbantartó D: Szabó Károly: karbantartó, 

Szávai Ferenc: targoncás, Hársfai Tivadar: gépszerelő E: Szabó Károly: targoncás, Szávai Ferenc: 

karbantartó, Hársfai Tivadar: gépszerelő  

8. Zoli és az öccse, Peti elkészítették az összes kétjegyű szám számkártyáját. Majd Zoli megkérdezte testvérét.:  

- Legfeljebb hány számkártyát húzzunk ki, hogy biztosan legyen a kihúzottak között négy darab kilences 

számjegyet is tartalmazó páros szám? Peti elkezdte a kártyákat rakosgatni. Mit mondhatott végül Peti, ha jó 

eredményre jutott? A: 73 darabot   B: 18 darabot   C: 86 darabot   D: 89 darabot   E: 87 darabot   

9. Mama a piacon paradicsompalántákat árul. Összesen 100 darabot vitt ki. Zsófi néni vesz belőle. A vásárló 

hazaérve szeretné elültetni azokat és azon gondolkodik, hogy hány egyforma számú palántából álló sorba 

tegye őket. Ha 3 sorba rakja, akkor 2 kimarad, ha 4 sorba ülteti a növényeket, akkor 3 marad ki, ha 5 sorba 

rendezi őket, akkor 4 marad ki, és a Zsófi néni által megvásárolt palánták száma nem több a 6 tízszeresénél. 

Hány palántát vett Zsófi néni, ha 11800 Ft – ot fizetett, és egy palántát mama 200 Ft – ért vásárolt? A: 79 db 

palántát vett.   B: 99 db palántát vett.   C: 76 db palántát vett.   D: 59 db palántát vett.   E: 47 db palántát vett.  
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ISKOLAI KI MIT TUD? (ALSÓ TAGOZAT)



10. Egy iskolában a tanító néni minden nap hoz egy furfangos feladatot a gyerekeknek, amelyet reggel fél 

nyolckor felír a táblára. Aki helyesen megoldja, az kap egy pontot. Öt pont után ötös jár matematikából. 2020. 

március 23 – án a következőt írta fel a táblára.: „Négyzethálós füzetben keríts körbe egy négyzetet, amelynek 

mindegyik oldala mentén négy négyzetlap van. Hányféleképpen lehet a 16 kis 

négyzetből álló nagy négyzetet a kis négyzetek oldalai mentén haladva két 

részre vágni úgy, hogy a két rész - síkbeli, térbeli forgatással, eltolással - fedje 

egymást?” 8 tanuló oldotta meg a feladatot. A következő táblázat tartalmazza, 

hogy eddig kinek mennyi pontja van, és a táblára felírt feladatra milyen 

megoldást kapott. Ki kapott ötöst aznap reggel matematikából? 

A: Mohácsi Géza   B: Várhelyi János   C: Nagy Péter   D: Edelényi Szabolcs   

E: Kiss Nóra   

11. Melyik állítás hamis? 1.: A 249 <  ? + 27 < 256 nyitott mondatot három 

pozitív páratlan egész szám teszi igazzá. 2.: A 345 tízesekre kerekített értéke 350. 3.: 740 ml = 7 dl 4 cl 4.: Ha 

elköltöm 930 Ft 2 harmadát, akkor 620 Ft – om marad. 5.: Ha 7 darab egyforma fehér kockából egy hét kocka 

magas tornyot építek, és az egészet befestem kékre úgy, hogy az építmény egy asztalon áll, akkor a torony 

szétszedése után egy darab olyan kockám lesz, amelynek öt oldala kék. A: 4.   B: 1.   C: 3.   D: 2.   E: 5. 

12. Nyolc gyufásdobozban összesen 264 darab gyufaszál van. Hány gyufaszál marad legvégül, ha elkezdek 

belőlük 1, 2, 3, 4, 5, 6… darab gyufaszál oldalhosszúságú négyzeteket kirakni? A: 1   B: 4   C: 5   D: 0   E: 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

név eddigi 

pontok 

száma 

megoldás 

Nagy Péter 4 4 

Kovács Ferenc 3 6 

Szabó Ágnes 1 5 

Edelényi Szabolcs 4 3 

Kiss Nóra 2 7 

Várhelyi János 4 6 

Apáti Dóra 3 8 

Mohácsi Géza 4 5 
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A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MATEMATIKA 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 

kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is elfogadunk. 
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      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket!:  

versenyző diák:________________________________tanító/tanár:_____________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):_______________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 
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4. osztály                       3. forduló                     KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 

1. Pisti egy kétkarú mérleggel játszott, ami akkor került egyensúlyba, ha egy 9 kg - os súlyzót és egy piros 

színű fém kockát tett az egyik oldalra, a másikra pedig egy zöld, egy kék és egy piros színű ugyancsak fém 

kockát helyezett. A zöld kocka nehezebb volt, mint a kék. A piros 2 kg-mal volt könnyebb, mint a kék és 5 

kg-mal könnyebb a zöldnél. Mindhárom kocka súlya pozitív egész szám. Hány kilósak voltak a kockák 

külön? A: piros = 2 kg, zöld = 6 kg, kék = 4 kg   B: piros = 1 kg, zöld = 5 kg, kék = 3 kg      C: piros = 1 kg, 

zöld = 4 kg, kék = 3 kg   D: piros = 3 kg, zöld = 4 kg, kék = 2 kg   E: piros = 1 kg, zöld = 6 kg, kék = 3 kg      

2. Mennyi lehet az összege három egymást követő pozitív egész 3 jegyű számnak? 

A: 30   B: 400   C: 500   D: 600   E: 700 

3. A nyári szünetben két osztálytárs, Jancsi és Robi egy faluban nyaral, mivel mindkettőjük nagyszülei ott 

laknak. Egyik nap meg szeretnék látogatni az osztálytársukat a szomszédos faluban, amely 40 km – re van 

az ő falujuktól. Jancsi gyalog szeretne menni, Robi kerékpárral. A következő beszélgetés hangzott el 

kettőjük között.:  

Robi: - Szívesen elkísérlek. Majd tolom egész úton a biciklit.  

Jancsi: - Szó sem lehet róla! Egyezzünk meg abban, hogy reggel hét órakor kiállunk a falu táblájához, és 

egyszerre elindulunk. Te is mész egy órát, meg én is. Ezután a kerékpárt elrejted az út melletti bokorban, de 

az úttestre teszel egy jelet krétával, majd mész tovább. Ha odaérek, akkor én ülök fel a kerékpárra, és én 

megyek egy órát. Ezt addig csináljuk, amíg be nem érünk a szomszéd faluba.  

Robi: - Részemről rendben. – egyezik bele Robi. –  

Vajon hamarabb érnek – e így el a szomszédos faluig, mint gyalog? Ha igen, akkor hány órakor érnek oda? 

( gyalogos sebessége: 5 km/óra, kerékpáros sebessége: 10 km/óra ) A: Nem érnek így hamarabb a 

szomszédos faluba, mint gyalog.   B: Igen, így hamarabb érnek oda. Délben érkeznek meg.   C: Igen, így 

hamarabb érnek oda. 9 óra 40 perckor érkeznek meg.   D: Igen, így hamarabb érnek oda. 13 órakor 

érkeznek meg.   E: Igen, így hamarabb érnek oda. Délután 3 órakor érkeznek meg. 

4. Élelmes Tivadar, aki dinnyét termel az augusztusi vásárba kivitt 840 kg – ot. Az első vevő megvette a 

dinnyék 2 százhuszad részét, második a megmaradt dinnyék 3 ötvenkilenced részét, a harmadik a 

megmaradt dinnyék 2 negyvenkilenced részét, a negyedik a megmaradt dinnyék 2 negyvenheted részét. Az 

ötödik vevő felvásárolta a megmaradt dinnyék 2 ötöd részét. A hatodik vevő ugyancsak felvásárolta a 

megmaradt dinnyék 3 negyedét. Ezt követően nem vásároltak tőle többen. Hány kg dinnye maradt Élelmes 

Tivadar teherautóján?      A: Nem maradt egy darab dinnye sem.      B: 109 kg dinnyéje maradt.                      

C: 108 kg dinnyéje maradt.       D: 432 kg dinnyéje maradt.        E: 110 kg dinnyéje maradt.   

5. Egy ifjúsági horgászversenyről készítették az alábbi diagramot, amelyen azt ábrázolták, hogy a versenyzők 

milyen fajta halakat fogtak. A versenyre összesen 384 – en neveztek be, de a benevezettek 2 harminckettede 

nem jelent meg a versenyen. A megjelent versenyzők közül hányan nem fogtak egyik, a diagramon 

feltűntetett halfajból sem?                                                                                                                                

A: 25        B: 23        C: Mindegyik megjelent versenyző fogott mindhárom halfajból.     D: 24       E: 12 
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6. Egy foglalkozáson a tanító néni megkérte a 8 fős csoport mindegyik tagját, hogy hasonlítsák össze egy, két 

vagy három másik csoporttag testmagasságát a sajátjukéval. Az állításokat a nevelő kiírta az interaktív 

táblára. Öt perc teltével a következő volt olvasható a táblán.:  

Kati: -Én magasabb vagyok, mint János, de alacsonyabb, mint Gabi.  

Éva: -Én alacsonyabb vagyok, mint Vera, de magasabb, mint Sanyi és János.  

Gabi: -Én magasabb vagyok, mint Kati, de alacsonyabb Sanyi.  

Pisti: -Én magasabb vagyok, mint Panni.  

Vera: -Én magasabb vagyok, mint Éva, de alacsonyabb, mint Panni.  

Sándor: -Én magasabb vagyok, mint Gabi, de alacsonyabb, mint Éva. 

Panni: -Én magasabb vagyok, mint Vera, de alacsonyabb, mint Pisti.  

    János: -Nálam Kati is és Éva is magasabb.   



Kik állnak Éva mellett?                                                                                                                                              

A: Sanyi és Gabi      B: János és Pisti     C: Panni és Vera      D: Sanyi és Kati     E: Sanyi és Vera 

7. Mennyi lesz a nyitott mondatot igazzá tévő egész számok számjegyeinek az összege ( külön – külön )?                                         

453 + 426 · 29 < ( ? + 216 ) · 9 <  3486 : 6 + 1849                                                                                                

A: 9, 10, 11, 12        B: 8, 9, 10, 11, 12        C: Nincs a nyitott mondatnak megoldása.      D: 9, 10, 11, 3     

E: 10, 11, 12, 13   

8. Tamás bácsit, az idős idomárt megkérdezték a gyerekek cirkuszi fellépése után, hogy hány lóval dolgozik a 

cirkuszban. Az így válaszolt.:  

-A lovak fele deres, negyede tarka, hetede vércse és még ezek mellett van három csikó. 

Hány ló van ebben a cirkuszban? A: 25   B: 56   C: 28   D: 14   E: 59 

9.  Zoli, Áron és Tamás vásárolt három eltérő színes papírkészletet. Mindegyikben különböző 21 – nél több, 

de 31 – nél kevesebb egyforma négyzetlap volt. Otthon azt tapasztalták, hogy a csomagokban lévő 

négyzetlapokból mindegyikőjük 3 különböző méretű négyzetet tud kirakni. Zoli csomagja a Tomiénál több, 

de Áronénál kevesebb négyzetlapot tartalmazott. Hány négyzetlap lehetett Tomi színes papírkészletében?             

A: 21   B: 26   C: 22   D: 30   E: 29 

10. Hány olyan kétjegyű számot találsz, amelyekre igaz, hogy a harmadánál hárommal nagyobb szám osztható 

5 – tel? A: 0   B: 3   C: 4   D: 5   E: 6  

11. Dénes gazdának kétszer annyi kacsája van, mint pulykája. 

A libák száma eggyel kevesebb a kacsákénál. A tyúkok eggyel 

többen vannak. mint a pulykák. A pulykák és a kacsák számának 

összege 15. A disznók annyian vannak, mint a libák és a tyúkok 

összesen. Hattal kevesebb 

tehén van, mint disznó és 

kettővel több juh, mint 

sertés. A kecskék kettővel 

kevesebben vannak, mint a 

pulykák. Dénes gazda 

elkészített három 

diagramot és két táblázatot 

az állatairól. Melyiknél 

hibázott a legkevesebbet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Két gazda beszélget.:  
- Képzeld, vettem egy kis kertet! Téglalap alakú. A rövidebbik oldala 35 méter, a hosszabbik meg 60 

méter. 
- Az én kertem is téglalap alakú, és a hosszabbik oldala 70 m, a rövidebbik meg kereken 20 m. 

- Akkor az én kertem területe másfélszer nagyobb, mint a tiéd.  
- Igen, mert az én kertem pont 2 harmada a tiédnek. 

Hány négyzetméterrel nagyobb az egyik kert a másiknál?    A: 700 m² - rel     B: 7000 m² - rel              

C: 1400 m² - rel   D: 70 m² - rel   E: 210 m² - rel 
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