
1. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Folytasd a képsort! Melyik hal kerülhet a tizedik helyre?  

 

 

 

A:  B:  C:         D:  E:   

 

2. Egy horgászverseny felénél Tamás a 2. helyen, Aladár az 1. helyen, Géza a 4. helyen, Béla a 3. 

helyen, Lajos az 5. helyen állt a kifogott halak darabszáma alapján. Aladárnak 3-mal több hal 

akadt a horgára, mint Tamásnak. Bélának 2-vel kevesebb, mint Tamásnak. Lajosnak 1-gyel 

kevesebb, mint Gézának. Gézának ugyancsak 1-gyel 

kevesebb, mint Bélának. A sorrend egészen a verseny utolsó 

pillanatáig nem változott. Ekkor azonban Tamás felkiáltott: 

„Nézzétek, egyszerre 2 kis hal is akadt a horgomra!” Hogyan 

változtatta meg ez a sorrendet? A: Tamás az 1. helyre került.   

B: Béla megelőzte Tamást.   C: Aladár a második helyre 

került.   D: A sorrend nem változott.   E: Béla és Aladár helyet cserélt. 

3. Hány darab teljes háromszöget látsz az ábrán? 

  

 

 

 

A: 9-et   B: 8-at   C: 5-öt   D: 4-et   E: 3-at 

4. Egy őszi kirándulás során a tanító néni kifliket rakott kosarakba. Mindegyikbe ugyanannyi kiflit 

tett. Egy kosárba azonban 2-nél több, de 6-nál kevesebb zsemle is került. Egy szép tisztáson 

megálltak, és 2 kosarat odaadott 8 gyermeknek. Mind a nyolcnak jutott egy-egy kifli és zsemle is. 

Az egyikben azonban maradt 2 zsemle. Melyik kettőt adhatta oda a tanító néni a nyolc kis 

tanulónak?  

 

  

 

 

 

  

A: 1. és 2. B: 3. és 1. C: 2. és 3. D: Nem látható ilyen 2 kosár.  E: A feladatnak nincs megoldása 

 

1. 3. 
2. 



5. Egy őszi horgászverseny végén négy koma a következőket mondta:  

Ottó: „Az én halacskám könnyebb, mint a Gerzsoné és az Ernőé.” 

Péter: „Az Ottó hala nehezebb az enyémnél.”  

Gerzson: „Az én halam nehezebb, mint az Ernőé.” 

Ernő: „Én már nem mondok semmit, mert ti már mindent elmondtatok.” 

Ki fogta a legnehezebb halat, ha mindegyikőjük igazat mondott?    A: Ottó   B: Gerzson   C: Ernő   

D: Péter   E: Nem lehet eldönteni. 

6. Melyik forma épült a legtöbb elemből? 

 

 

A:                     B:                       C:                 D:                                      E: 

 

 

7. Tihamér édesapja elhatározta, hogy a házuk mellé egy négyzet alaprajzú 

medencét épít. Úgy tervezte, hogy 2 méter mély lesz, és mindegyik 

oldala meg 8 méter hosszú. Édesanya azonban szeretne egy kis négyzet 

alakú napozószigetet is a medence közepére, amelynek mindegyik oldala 

2 méter. A medence el is készült, s fel is lett töltve vízzel, de édesanya nem tud úszni, ezért 

megkérte fiát, hogy hozzon egy pallót, amelyen átsétálhat a napozószigetre. Melyik pallót válassza 

Tihamér a biztonságos átkeléshez? A: a 2 méter hosszút   B: a 4 méter hosszút   C: a 3 méter 

hosszút   D: az 1 méter hosszút   E: a 2 és fél méter hosszút 

8. Aladár elkészítette az egyjegyű számok számkártyáit. Megkérte 

barátját, hogy húzzon ki hármat. A 8-as, 9-es, 6-os kártyát húzta ki. 

Ezután a kihúzott számokat felhasználva egyjegyű számokat 

tartalmazó számsorozatokat készítettek. Mindegyik számsort annyi 

taggal növelték a sor szabálya szerint, ahány tag még kirakható a 

megmaradt kártyákból. Hány kártyából áll a leghosszabb számsorozat?    

  A: 10        B: 11        C: 5        D: 7        E: 6 

9. A képen látható számdaráló csak összeadni és kivonni tud. A 

számokat mindig azonos szabály szerint „darálja”. Ha bedobom a 8-

at és az 5-öt, akkor 6-ot dob ki. Ha bedobom a 9-et és a 6-ot, akkor 

6-ot dob ki. Ha bedobom a 3-et és az 1-et, akkor 5-öt dob ki. Hány 

olyan különböző egyjegyű számokból álló számpár van, amelyeket 

a gépbe bedobva a gép mindig 7-et dob ki?   A: 4        B: 2        C: 6        

D: Egy sincs.        E: 5 

5 8 

6 



10. Elemér készített négy darab négyzetlapot papírból. Mindegyik lap egyik oldalára 

1, a másik oldalára 3 pöttyöt rajzolt. Ezen lapok mindegyikének felhasználásával 

többször kirakott nagy négyzeteteket úgy, hogy mindegyik nagy négyzeten a pöttyök 

száma különböző, és ezeket külön-külön lefényképezte. Hány fényképen látható 10-

nél kevesebb pötty összesen? A: 2     B: 3    C: 5        D: 6       E: 1 

11. Lacika édesapja nagy horgász hírében áll a faluban. Az egyik este így szólt 

fiához: 

-Édes kisfiam! Ha megmondod nekem a következő feladvány megoldását, akkor 

kiviszlek magammal egy éjszakai horgászatra. A feladat a következő: Ha egy halőr a gáton állva 

meglát egy horgászt a folyónál, akkor hányféleképpen tud eljutni a horgászhoz, ha a gáttól az 

ártéri erdőig 3 út vezet, az erdőben mindhárom út egy nagy tölgyfánál találkozva 2 irányban fut 

tovább. Ez a két út a vasúti híd lábánál összefut egy ösvénybe, ami épp a kiszemelt horgász 

helyéhez vezet? 

- Pont annyiféleképpen, mint ahány éves volt az öcsém tavaly -felelte a fiú. 

-Akkor jöhetsz velem.   

Hány éves Laci, ha van egy 9 éves nővére is?     

A: 5 éves   B: 8 éves   C: 10 éves   D: 6 éves   E: 7 éves    

12. Négy egyforma kocka mindegyikének felhasználásával hányféle 

különböző testet lehet összeragasztani. ( Két test különböző, ha az egyikből 

a másikat semmilyen mozgatással nem tudom megkapni. )  A: 5-öt   B: 9-et   

C: 7-et   D: 6-ot   E: 4-et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Pénzesfalván a pénzt fityingnek hívják, és a következő pénzérméket 

használják: 1 fityinges, 5 fityinges, 2 fityinges, 7 fityinges, 10 fityinges és 20 

fityinges. Hányféleképpen lehet felváltani egy 10 fityingest, ha mindegyik 

érméből két darab van?   A: 4       B: 7      C: 3     D: 2     E: 5   

 

 

2. Egy horgászverseny végén öt barát a következőket mondta: 

Zoli: „Sanyi kétszer annyi halat fogott, mint én.” 

Ábel: „Én nyolc halat fogtam. Annyit, mint Sanyi és Zoli összesen.”  

Robi: „Én néggyel kevesebbet fogtam, mint Imi.” 

Sándor: „Én csupán egy halacskát fogtam.”  

Imi: „Hárommal fogtam kevesebbet, mint Zoli.” 

Jancsi az egészet végighallgatta. A következőt mondta magában: ( Melyiket? ) A: 22 halat fogtak a 

fiúk összesen.   B: Sanyi fogat a legtöbbet.   C: Imi fogta a legkevesebbet.   D: Ebből az 

összevisszaságból nem lehet megállapítani, hogy ki hány halat fogott.   E: Ábel fogta a 

legkevesebb halat. 

3. Hány természetes szám teszi igazzá a nyitott mondatot? 

      

4 6 26 19 5 2 

 

    +       -       >      +        >    -       +  
A: 2   B: 0   C: 3   D: 1   E: 13 

4. Hány szám marad a helyén, ha növekvő sorrendbe rakod a számokat? 

17 19 1 8 20 11 4 13 3 12 9 10 

A: 0   B: 1   C: 2   D: 3   E: 4 

5. Nagymama a tanyáján 18 állatot tart. A tyúkólban esténként libák, 

kacsák és tyúkok tartózkodnak. Csahos kutya mindig jelzi ugatással, ha 

valaki megáll a kapuban. Kormi cica naponta elmegy a szomszédos rétre 

vadászni. A kacsák ugyanannyian vannak, mint a libák. A macska és a 

tyúkok együttes száma az összes állat számának a felét adja. Hány kacsa 

szokott úszkálni nagymamánál a kis tóban?  A: 6      B: 4      C: 5      D: 1      E: 12 



6. Egy iskolában a fiúk egymás között cserélgetnek 

kisautókat, műanyag katonákat és üveggolyókat. A 

következő szabályok szerint: 4 db autó = 12 db katona; 

5 db golyó = 15 db katona 1 darab autóért hány darab 

golyót adnak a fiúk a szabály szerint? A: 1-et      B: 2-t       

C: 3-at      D: 4-et       E: 6-ot 

 

7. Tamás gazda kertjének egy 7 m széles és 9 m hosszú részét 

felosztotta 1 m széles és ugyancsak 1 m hosszú négyzet alakú 

területekre. Mindegyik négyzetbe egy kis palántát ültetett. Öntözés 

miatt a kert mindegyik oldalának közepétől kihagytam egy 1m széles 

sávot a szemközti oldalig. Hány palántát ültetett így a kertbe? A: 63-at        

B: 49-et        C: 48-at       D: 87-et           E: 108-at 

 8. Egy színházi előadásra elment három barátnő, név szerint            , 

Vörös és Fekete. 

- Észrevettétek, hogy ugyanolyan színű ruhát hordunk, mint a nevünk, de senki sem a saját neve 

szerinti színűt – mondja egyikőjük a páholyban?  

- Az is igaz, hogy Feketén nem vörös színű a ruha. 

Ki milyen ruhát hord? 
  

 

  

E 

Vörösön: fekete ruha 

Fehéren: fehér ruha 

Feketén: vörös ruha 

9. Egy mesebeli kerek erdő közepén lévő hangyabolyból hét kis hangyácska indult el elemózsiát 

keresni. Mindegyikőjük röviden elmondta a nap végén, hogy mi történt vele, és mit csinált. Öten 

az egy irányban lévő almafa, fatörzs, málnabokor, patak felé vették az útjukat.  

Dani hangya:  

 - Én a bolytól 42 dm-re lévő almafához mentem gyümölcsért egyszer. Visszafelé félúton 

találkoztam Sün Fricivel, aki szintén oda tartott.  

Gergő hangya:  

 - Én az almafától 3 m-re lévő fatörzsre másztam fel, és ott találtam egy kis gombát, amit 

hazavittem. 

 Palkó hangya:  

 - Én segítettem Dani hangyának levenni az almát a fáról, majd elindultam az almafától 18 dm-re 

lévő málnabokorhoz, amelyről két málnát szedtem le, és hazavittem. 

 Misi hangya:  

- Én mentem a legmesszebbre. A málnabokortól 2 m-re lévő az erdő szélén folydogáló kis 

patakhoz mentem inni, és itt találtam egy finom nektárt rejtegető virágot, amivel siettem vissza a 

bolyba.  

Nándi hangya: 

A 

Vörösön: fekete ruha 

Fehéren: vörös ruha 

Feketén: fehér ruha 

B 

Vörösön: vörös ruha 

Fehéren: fekete ruha 

Feketén: fehér ruha 

C 

Vörösön: vörös ruha 

Fehéren: fehér ruha 

Feketén: fekete ruha 

D 

Vörösön: fehér ruha 

Fehéren: vörös ruha 

Feketén: fekete ruha 



 - Én kétszer mentem a málnabokorig, és onnan hoztam egy-egy gyümölcsöt. 

 Zénó hangya:  

- Én a többiekhez képest ellenkező irányba indultam el. 

Utam az erdő szélén lévő körtefáig vezetett, ahonnan 

ízletes körtét hoztam a bolyba.  

Hedvig hangya: 

 - Én elkísértem Zénó hangyát, de csak félútig, mivel ott 

találtam egy elhagyott cukorkát. Azt vittem haza.  

Hány állítás igaz az elmondottak alapján? 1.: A fatörzs 

és a málnabokor közötti távolság 8 dm. 2.: Misi és Zénó 

hangya ugyanakkora utat tett meg. 3.: Nándi hangya tette 

meg a legnagyobb utat. 4.: Gergő hangya 7 dm-rel tett 

meg többet, mint Hedvig hangya. 5.: Az almafa és a patak partján lévő virág 8 m-re van 

egymástól. 6.: Sün Frici 2 m 1 dm-re találkozott a bolytól Dani hangyával. 

 A: 0                     B: 1                   C: 2                        D: 6                            E: 5 

10. A 2.a osztályban egy rajzórán megkérte a tanító néni a gyerekeket, hogy 

rajzolják le milyen lábbal hajtható eszközzel szoktak az iskolába menni ősszel, 

amikor még jó idő. Az óra végén a nevelő beszedte a rajzokat, és a 

következőket állapította meg: A tanulók kerékpárt, rollert, gördeszkát vagy görkorcsolyát 

rajzoltak. Ketten rajzoltak kerékpárt, gördeszkát és rollert a papírra. Akik görkorcsolyát rajzoltak, 

azok nem rajzoltak más eszközt. Egy tanuló csak rollert, négy csak biciklit, három 

csak gördeszkát rajzolt. Gördeszkát és kerékpárt négyen, rollert és gördeszkát öten, 

kerékpárt és rollert hárman rajzoltak a papírra. Hány tanuló rajzolt csak 

görkorcsolyát, ha az osztály létszáma 27 fő, és aznap ketten hiányoztak?  

A: 0                    B: 6                   C: 3                           D: 1                            E: 5 

11. Az iskolában a tanító néni 5 darab tasakban téglalapokat rejtett el. Arra 

kérte a gyerekeket, hogy a tasakokban lévő lapokból állítsanak össze egy 

téglatestet, úgy hogy csak az egy tasakban lévő lapokat használhatják. Másik 

tasakból nem vehetnek át téglalapokat. A nevelő megviccelte őket, az egyik 

tasakban lévő téglalapokból nem lehetett téglatestet összeállítani. Melyik tasak 

volt az, ha a tartalmuk a következő volt:  

1.: 2 darab 24cm hosszú és 24 cm széles lap, 4 darab 24 cm széles és 36 cm hosszú lap   

2.: 2 darab 6 cm széles és 12 cm hosszú lap, 2 darab 6 cm széles és 25 cm hosszú lap és 2 darab 12 

cm széles és 25 cm hosszú lap  

3.: 6 darab 15 cm széles és ugyancsak 15 cm hosszú lap  

4.: 6 darab 18 cm széles és 20 cm hosszú lap  

5.: 6 darab 19 cm hosszú és 19 cm széles lap 

A: 1.           B: 2.           C: 3.         D: 4.         E: 5.   

12. Egy halastóban csak ponty, kárász, keszeg, amur, csuka, harcsa 

és süllő van. Egy kisebb horgászverseny alkalmával versenyzők egy 

része két különböző halat fogott ki. Öten fogtak fejenként két darab 

azonos halat. Legalább hányan vettek részt ezen a versenyen? ( A 

kifogás sorrendjét nem vették figyelembe. )  

A: 21-en   B: 22-en   C: 26-an   D: 24-en   E: 25-en  

ERDŐ 



3. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Öt ifjú horgász mindegyike fogott egy kisebb csukát.  

Antal: „Az enyém pontosan 82 dkg – ot nyom a mérlegen.”  

Ottó: „Az enyém 20 dkg – mal kisebb tömegű, mint az Antalé.” 

Sanyi: „Én egy akkora csukát fogtam, ami az Ottó és Imi által kifogottak tömegénél 45 dkg – mal 

kevesebb.” 

Tibi: „Az enyém 18 dkg – mal nehezebb, mint az Antalé.” 

Imi: „Én egy 12 dkg – mal könnyebb halat fogtam, mint az Ottóé.” 

Ki fogta az 1 kg tömegű csukát?  

A: Ottó   B: Antal   C: Sanyi   D: Tibi   E: Imi  

 

2. Egy nagy tálban 43 piros, 12 kék, 9 zöld, 22 lila és 2 darab fekete labda van, melyek egyforma 

méretűek. Tapintásra is megegyeznek. Legjobb esetben hány labdát húzzak ki a tálból becsukott 

szemmel, hogy legyen 1 kék labdám? A: 1 – et   B: 8 – at   C: 77 – et   D: 76 – ot   E: 22 – t  

3. Egy iskolában hétfő délután különböző időpontokban három szakkör van: kézműves, tánc és 

rajz. A második osztályosok közül 38 – an járnak csak táncra, 24 – en csak kézműves és 12 – en 

csak rajz szakkörre. Hány másodikos jelentkezett mindhárom szakkörre, ha tudjuk, hogy táncra 43 

– an jelentkeztek. 2 – en jelentkeztek táncra és készművesre, de rajzra nem, és 3 – an járnak táncra 

és rajzra, de kézművesre nem. A: senki sem   B: 18 – an   C: 29 – en   D: 5 - en   E: 20 – an  

4. Hány dekagramm tömegű márnát fogott Laci? Megtudod, ha megtalálod a nyitott mondatot 

igazzá tevő legnagyobb természetes számot. 

42 : 6 + 18 <              : 7 + 35 < 7 · 9 – 44 : 4 
A: 119 dkg   B:70 dkg   C: Nem lehet meghatározni.   D: 69 dkg   E: 118 dkg 

5. Máté mesekönyvet olvasott az őszi szünetben. Elfelejtette, hogy hányadik 

oldalon fejezte be az olvasást. A testvére, Karcsi azonban emlékezett, és 

furfangosan a következőket mondta: Az oldal, ahol megálltál az olvasással két 

számjegyű. Nincs benne 0, 1, 2, 4, 7, 5, 9. Nem páros. Tízesre kerekített értéke 

80, és számjegyeinek összege nem nagyobb 11-nél. Hány oldalas Misi 

mesekönyve, ha még 49 oldal van belőle hátra? 

A: 102          B: 92           C: 132          D: 197          E: 119  

6. Három önkéntes halőr Zoli, Nándi és Gerzson életkorának összege 82 év. Egy reggel a kocsiban 

ülve megszólalt Nándi: „Ha Zoli 14 évvel fiatalabb lenne, és Gerzson 7 évvel idősebb, akkor mind 

a hárman ugyanannyi évesek lennének.” Hány év múlva lenne a legfiatalabb halőr annyi éves, 

mint amennyi a legidősebb most?    A: 18     B: 19    C: 20    D: 21    E:22 

7. Anna a következőket rajzolta egy szöveges feladat elolvasása után:  

                                                                                     60km 

 

    Laci                  5km/h                                                               7km/h                             Tomi 

 



Mi lehet a szöveges feladat megoldása, ha két kérdés is volt a feladat végén?                                                                                               

A: 4h, 60km  B: 5h, 30 km-re  C: 2h, 20 és 40 km-re  D: 5h, 20 és 30 km-re  E: 5h, 25 és 35 km-re 

8. Egy horgászat során két vödörbe összesen 48 

darab halacska került. Ha az elsőből átugrott annyi 

a másodikba, mint amennyi a másodikban volt, 

majd visszaugrott az elsőbe annyi, mint amennyi benne 

maradt, ekkor a két vödörben ugyanannyi hal lett. Mennyi a két 

vödörben eredetileg lévő halak számának a szorzata? A: 530  B: 540  C: 550         

D: 560  E: 570 

9. Készítsünk egységkockákból egy hasábot, amelynek az alapja négy kockából álló 2x2-es réteg! 

Építsük meg 5 kocka magasságig! Ezt a testet tegyük festékbe 4 kocka magasságig! Száradás után 

szedjük szét! Hányszorosa lesz a két színes oldallal rendelkező kockák száma fehéren maradt 

kockák számának?   A: 4 - szerese         B: 2 - szerese        C: 3 - szorosa          D: Nem lehet 

meghatározni.           E: 5 - szöröse 

10. Ábel és Róbert kimentek horgászni a közeli holtágra. Nem volt kapás, ezért a magukkal hozott 

magyar kártyával 21-et kezdtek játszani?    

 Játék közben Ábel a következőket mondta: 

-Elgondolkodtál már azon, hogy legfeljebb hány lap kell a 21 

kirakásához?  

-Még nem, de a válasz nem nehéz. Maximum ____ lapból 

kirakható.  

Mit mondhatott Róbert, ha helyesen válaszolt? A: 7   B: 2   C: 9   D: 6   E: 8 

11.  IDE SÜSS! 

 

 

 

 

 

 

12. Egy őszi napon Zénó kiflije eltűnt az iskolában. A körülötte lévő gyerekeket megkérdezte, 

hogy mit tudnak az esetről. A következő válaszokat kapta:  

Cili: - Minden szünetben készültem a következő órára, és még a saját kiflimet sem tudtam megenni. 

Nem én voltam, aki elfogyasztotta a kiflidet.  

Pali: - Nem én ettem meg, mert én még tízóraizni sem szoktam. Az óraközi szünetekben Zolival 

beszélgettem.  

Elemér: - Én minden szünetben Palival játszottam. Nem én vettem el a kiflidet.  

Zolit már meg sem kérdezte, mert látta, hogy ő a szünetekben tényleg Palival trécselt.  

Kire gyanakodhatott Zénó?  A: Pálra      B: Zoltánra    C: Cilire     D: Elemérre      E: Cecíliára 

Az ÉSZ szó mindegyik betűje egy-egy számjegyet takar. A 

számjegyek összegeire igazak a következő kifejezések: 

É+S+Z=19, É+S=16, Z+É=10, S+Z=12 Milyen számot takar 

az ÉSZ szó, és osztható-e 5-tel?   A: 685, igen     B: 794, igen     

C: 991, nem     D: 469, nem     E: 793, nem 



4. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Tamáska két, egy 4 cm - es és egy 7 cm - es oldalakkal rendelkező négyzetet csúsztatott 

egymásba úgy, hogy a nagyobbik négyzet egyik csúcsa a kisebbik négyzet közepére esett. Hány 

centiméter a kisebbik négyzet oldalának feketével kiemelt része?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hány nyitott mondatnak lesz csak páratlan természetes szám(ok) a megoldása(i)? 

273 + ? · 5 < 378    

416 + 372 – 298 < ? + 276 < 328 · 2 + 186 – 350  

976 – 197 · 3 – 154 > 352 - ? < 976 – 152 · 4 – 139  

? + 876 – 179 · 4 >  416 + 168 · 3 – 594  

 

 

3. -Na, uraim! Ki mit fogott? -kérdezi a halőr a holtág partján álló ötösikrek mindegyikét.  

 

 

 

 

  

  

  

-A távcsővel láttam, hogy mindenki egy halat emelt ki. Egy ponty, egy kárász, egy süllő, egy amur 

és egy harcsát láttam kihúzni. Azt már nem tudom, hogy ki fogta, hisz annyira egyformák vagytok 

- folytatta a halőr. 

A: 5 cm   B: 7 cm   C: 3 cm   D: 9 cm   E: 4 cm 

A: EGYNEK   

B: KETTŐNEK   

C: EGYIKNEK SEM   

D: HÁROMNAK   

E: MINDNEK 



-Majd én segítek egy kicsit - szólalt meg az egyik szélső iker. Aki kárászt fogott, az nem középen 

áll. A pontyot fogó testvérem a kárászt fogó testvéremtől ugyanannyira van, mint a kárászt fogó az 

amurt fogótól. A harcsát fogó testvérem bal oldali szomszédja kerítette horga végére a pontyot. 

Mit foghatott a halőrnek segítő kis ikerhorgász? A: pontyot vagy harcsát   B: süllőt vagy amurt     

C: kárászt vagy süllőt   D: pontyot vagy kárászt   E: amurt vagy harcsát 

4. Hány diagram hibás a következő táblázat alapján? 

a Nagyfogás horgásztóba telepített halak tömege 

ponty kárász süllő csuka keszeg amur harcsa 

6 q 1 q 45 kg 82 kg 1 q 5 kg 2 q 78 kg 3 q 25 kg 48 kg 
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Hányad részét is 

ettem meg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Mind helyes.   B: 5 hibás.   C: 4 hibás   D: 1 hibás   E: 3 hibás  

5. Egy asztalos a képen látható téglatesteket készít. Legkevesebb hányat kell készítenie, hogy 

össze tudjon ragasztani belőlük egy tömör kockát?  

A: 4-et   B: 5-öt   C: 8-at   

 D: Nem lehet ilyen testekből tömör kockát összeállítani.   E: 16-ot 

 

6. Két negyedikes osztályban mindenki horgászik. Az egyik áprilisi hétvégén rendezte meg a helyi 

horgászegyesület a gyermek kishalfogó versenyét. A versenynek az volt az 

alapszabálya, hogy csak a kifogott küszök és vörösszárnyú 

keszegek darabszámát veszik figyelembe a 

pontozásnál. Más halfajokat nem. A verseny végén az 

osztályok tanulói közül 21 - en fogtak küszöket, 25 - en vörösszárnyú 

keszegeket, 12 - en mindkét halfajból fogtak. Hány tanulója van az egyik negyedikes 

osztálynak, ha a másikba 19 - en járnak? A: 16   B: 18   C: 21   D: 24   E: 15    

7. Zénó vásárolt egy nagy zacskó cukorkát, amelyben több tucat szem volt. Elolvasta a 

csomagoláson lévő leírást.  

„Ha megenném a 7 tizenketted részét, akkor 30 szem, ha a 2 hatodát, akkor 48 szem, ha az 1 

negyedét, akkor 54 szem, ha a 4 kilencedét, akkor 40 szem…és, ha a 14 huszonnegyedét, akkor 

meg 30 szem maradna a zacskóban…ismételten” Gondolta magában. 

Boldogan vitte haza az édességet. Még aznap evett a csomagból több szem cukorkát. Másnap 

azonban elfelejtette, hogy hányad részét ette meg előző nap. Sokáig törte a fejét, mire annyira 

visszaemlékezett, hogy az összes cukorka 10 huszonnegyed vagy 3 nyolcad részét ette meg. Hány 

szem cukorkája maradhatott? A: 27 vagy 30 szem maradt.   B: 45 vagy 42 szem cukorkája maradt.         

C: 28 vagy 29 szem cukorkája maradt.   D: 44 vagy 43 szem cukorkája maradt.       E: 24 vagy 27 

szem cukorkája maradt.  
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8. 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 

 

9. Egy kocka nyolc csúcsára egy – egy számot írt Peti ( ábra ), és a következőt kérdezte 

osztálytársától, Viktortól: 

 - Ha egy lépés során eggyel növeljük az egy él két végpontjába ( csúcsba ) írt számokat, akkor 

hány lépéssel érhetjük el azt, hogy mindegyik csúcsban egyazon számok álljanak?  

Mit válaszolhatott erre Viktor, ha jól felelt Peti feladványára?                                                           

A: 3     B: 4      C: 6      D: Nem lehet megoldani.      E: 8 

 
                          2 

           1                                 

                1              1 

          1              1 

1 1 

10. Öt fiú egy feladatgyűjtemény összes feladatát meg szeretné oldani. Zoli kezdi, és megoldja az 

összes feladat 1 negyedét. Ezt követően Géza a maradék feladatok 3 nyolcadát készíti el. Géza 

után Emil a még meg nem oldott példák 2 ötödével végez. Ferencnek már kevesebb, mint 100 

példa marad, de elkészti ezek 4 kilenced részét. Jánosnak 50 – nél kevesebb feladat jut, de hogy ő 

se valljon szégyent, megcsinálja a 9 tized részüket. Ezek után még marad 4 meg nem oldott feladat 

a gyűjteményben. Mi a hiba a diagramon, amely a fiúk által megoldott feladatok számát ábrázolja? 

                               

A: Zoli nem 64 feladatot oldott meg. 

B: János 12 példával többet oldott meg, Emil   

24 – gyel kevesebbet. 

C: Géza és Emil nevei felcserélődtek. 

D: Ferenc oldott meg 36 feladatot, nem János. 

E: Géza és Zoli egyaránt 68 darab példát oldott 

meg. 
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11. Egyszer volt, hol nem volt, élt régen egy nagyon gazdag földesúr, 

amelynek 144 lova, 195 marhája és 460 juha volt. Lovai 

és malacai számának összege 268 volt. Marháinak 

és kecskéinek az összege 340 volt. A 

malacok és a baromfiak számának összege pedig kereken 200 volt. 

A májusi vásár idején megbízta egy – egy rátermett jobbágyát, hogy a 

méneséből, a kondájából, a nyájából, a gulyájából és a baromfiakból adjanak el 

annyit, amennyit csak tudnak.  

Eltelt a vásár napja. A Nap nyugovóban volt már, amikor a megmaradt állatokat visszahajtották a 

birtokra. Lóból 114 – et, marhából 117 – et, baromfiból 19 – et, juhból 345 – öt és malacból 76 – 

ot. A jobbágyok pedig az alábbiakat jelentették a földesúrnak:  

Dénes: „Uram! Én a lovakat árultam és sikerült eladni a ménes 5 huszonnegyedét.” 

Tihamér: „Drága Gazdám! Énrám a baromfiak lettek bízva. Sikerült eladni a 3 negyed részüket.” 

Gerzson: „Uram! Én a malacokat árultam, amelyek 3 nyolcadát eladtam.” 

Pál: „Kegyelmes Uram! Rám a marhák lettek bízva. Sikerült eladnom a 2 ötöd 

részüket.” 

Péter: „Nagyságos Úr! Jelentem eladtam a nyája 1 negyedét.” 

A földesúr elhitte mindegyik jobbágya jelentését. Az egyik 

jobbágy azonban hazafelé egy keveset elköltött az eladott jószágok 

árából az útba eső csárdában. Melyik lehetett az? 

A: Péter   B: Tihamér   C: Pál   D: Gerzson   E: Dénes 

 

12. Egy őszi osztálykirándulás során 35 gyerek utazott, és mindegyiket 

elkísérte az édesanyja is. Hány édesanya utazott a gyerekekkel, ha 

tudjuk, hogy 6 gyereknek nincs testvére, 5 olyan gyerek volt, aki egy 

vagy két testvérével utazott, 4 gyerek három testvérével együtt vett részt 

a kiránduláson?     A: 16      B: 10     C: 15      D: 23                                   

E: Nem lehet meghatározni.  
 

 

 

   

  

 

 
 

 

 

 

 


