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

 

1. Hét fiú a tavaszi szünetben kiment a közeli kis tóra horgászni. A peca végeztével 

mindegyikőjük mondott egy igaz állítást az általa kifogott halak számával kapcsolatban. Ki 

ment haza lógó orral? ( ..vagyis: Ki nem fogott egy halacskát sem? ) 

Zoli: Én 5 darab halat fogtam. 

Tomi: Én 1 darabbal kevesebbet fogtam, mint Viktor. 

Robi: Én 6 – tal kevesebbet fogtam, mint Huba halainak számának a fele. 

Ernő: 9 darab halacska akadt a horgomra. 

Lali: Én annyit fogtam, mint Zoli és Viktor együtt. 

Viktor: Én ugyanannyi halat fogtam, mint Zoli. 

Huba: Én 3 – mal többet fogtam, mint Ernő. 

A: Huba   B: Ernő   C: Robi   D: Egyik gyerek sem fogott egy halacskánál kevesebbet. 

E: Robi 

2. Egy tavaszi reggel a gyerekek „számsorozatosdit” játszottak. A játék lényege, hogy mindegyik 

gyerek elkezd egy szabály szerint egy számsorozatot, s a többiek egy papírra leírják a társaik 

által elkezdett számsor következő 3 tagját. Melyik gyermek folytatta rosszul az egyik társuk 

számsorát? 

Éva: 8   11   14 … 

Laci: 5   9   13 … 

Kati: 19   17   15 … 

Pali: 14  12  10 … 

   

 

 

 

 

 

3. Egy állatkerti kirándulás során Tamás 2 madarat, 3 kígyót és 3 

tevét fényképezett le. Ubul 2 antilopról, 5 halról és 1 gyíkról készített 

felvételt. Hedvig 2 oroszlánt, 1 pókot kapott lencsevégre. Melyik 2 

gyerek fényképezett le ugyanannyi állati lábat? 

A: Tamás és Hedvig   B: Ubul és Hedvig   C: Tamás és Ubul   D: Egyik 

gyerek sem fényképezett le ugyanannyi állati lábat.   E: Mindegyikőjük 

ugyanannyi állati lábat kapott lencsevégre.    

4. Hány halacskán lévő szám teszi hamissá a nyitott mondatot? 

 

12 + 5 – 7 + 2 – 5 < ? + 3 < 20 – 9 – 4 – 5 + 9  

 

  

  

   

 

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

Pali lapja 

Kati: 13   11   9 

Éva: 17   20   23 

Laci: 17  21  25 

Laci lapja 

Éva: 17   20   23 

Pali:  8   9  7 

Kati: 13   11   9 

 

 

Kati lapja 

Pali: 8   6   4    

Laci: 17  21  25 

Éva: 17   20   23 

 

 

Éva lapja 

Laci: 17  21  25 

Pali: 8   6   4   

Kati: 13   11   9 

 

 

A: Éva   B: Laci   C: Senki sem tévedett.   D: Kati   

E: Mindegyikőjük tévedett egy helyen. 



5. Zénó és Tivadar egy szép tavaszi reggelen kimentek horgászni a közeli holtágra. Kisebb 

halakat akartak fogni. A peca végén így szóltak egymáshoz: 

Zénó: Már megint kétszer annyi halat fogtál, mint én. 

Tivadar: Igen, ez igaz, de az is igaz, hogy mind a ketten csak kárászokat és küszöket fogtunk. 

Összesen 15 hal akadt horgainkra. 

Zénó: Ha két küszért adnék egy kárászt neked, akkor az összes küszöd hozzám kerülne. Az én 

három kárászom meg hozzád.  

Tivadar: Na, ekkor lenne neked egy hallal több, mint nekem.  

Hány kárászt fogott a két fiú összesen? 

A: 4 darabot   B: 7 darabot   C: 3 darabot   D: 10 darabot   E: 6 darabot 

6. Mennyit ér a halászkunyhó? 

 

 

  

              5                                  0 

                         2                  1       3 

 

 

 

 

                      4  

 

 

 

                  A: 18      B: 16      C: 21    D: 19    E: 22 

7. Frici a lusta giliszta fel akar mászni a képen látható lépcső tetejére, de: 

Elhatározza, hogy ezt a nagy utat a következő szabályok szerint viszi véghez: 

Minden páros számú lépcsőfokon 2 percet pihen. Minden páratlan számú lépcsőfokon 1 percet 

pihen. Továbbá minden olyan lépcsőfokon, amely közelebb van a lépcső tetejéhez, mint az 

aljához további 1 percet pihen, és minden olyan lépcsőfokon további 2 percet pihen, amely a 

lépcső aljához közelebb van, mint a tetejéhez. Az egyes lépcsőfokokra 1 perc alatt mászik fel. 

 

 

 

 

   

Melyik állítás igaz Frici állítására? 

A: Frici 5 percet tévedett. 

B: A lusta giliszta 1 órát tévedett. 

C: Frici nem tévedett. 

D: A kis giliszta 1 percet tévedett. 

E: Frici 3 percet tévedett. 

 

Öt perccel több, mint fél 

óráig jöttem. 



8. Aladár, Béla, Cecil és Dénes egyforma kockákból épített formákat. A feladat elvégzése során 

tilos volt ragasztót használni. Egyikőjük azonban biztosan e szabályt? Ki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A: ezt Aladár készítette     B: ezt Béla készítette  C: ezt Cecil készítette   D: ezt Dénes készítette 

E: Egyik gyerek sem használt ragasztót. 

9. A Tapsifüles, a húsvéti nyúl tojásfestő zsúrt rendezett. A parti 

délelőtt 11 órakor kezdődött. Ekkor 3 vendég érkezett, 2 óra múlva a 

többi 4 meghívott érkezett. Délután 3 órakor 5 nyuszinak már el kellett 

mennie. 4 órakor pedig 1 vendég távozott. A mulatság 5 óráig tartott. 

Hány tojás lett befestve, ha a húsvéti nyúl és vendégei óránként csak fél 

tojást tudnak befesteni? Legkevesebb hány tojást kellett Tapsifülesnek 

befejeznie a parti végén? A: egyet sem   B: 3 – at   C: 1 – et   D: 4 – et   

E: 6 – öt   

 

10.  Egy kis faluban van egy utca. Az utcában a bal oldalon vannak a páros számú házak 1-től 20-

ig számozva, a másik oldalt a páratlanok A jobb oldali első háznál van egy kutya és egy kakas 

is. Ezután minden második háznál van kutya, minden harmadik helyen kakas is. A bal oldalon 

az első háznál csak kakas van. Innen kezdve minden negyedikben van kutya és minden 

másodikban kakas. Hány háznál hallható egyszerre az utcában kakaskukorékolás és 

kutyaugatás is akár?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukorékolj csak!...Én 

majd ugatok, ha erre 

jön a 10. feladat 

megoldója… 

KU-KU-RÍÍÍ-KÚÚÚ!!! 



11.  Tedd ki az + vagy – jelet a számok közé, úgy hogy az egyenlőség igaz legyen! Mennyivel 

több + jelet használtál, mint – jelet?  

 

   7          6 5 = 8 

 

   4 8 8  = 4 

 

   13  5 2 = 20 

 

   12 6 3 = 9 

 

   13 4 2 = 15 

A: 3-mal   B: 2-vel   C: 1-gyel   D: 0-val   E: 5-tel 

12. Hány különböző méretű téglalapot látsz az ábrán? 

 

 

 

 

 

                                                                               ÁBRA 

 

 

 

 

 

 

 

  

A: 17   B: 14   C: 15   D: 7   E: 10 

 

 

 

 

Ez szemkápráztató…! 



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

 

1. Egy tavaszi kishalfogó versenyen a gyerekek megszámolták, hogy ki hány halat fogott, és a 

következőket mondták: 

Rozi: Én kevesebbet fogtam, mint 90, és a számjegyek összege 8. 

Karcsi: Én többet fogtam, mint 50, és a számjegyek összege 6. 

Lili: Én kevesebbet fogtam, mint 50, és a számjegyek összege 7. 

Peti: Én kevesebbet fogtam, mint 40, és a számjegyek összege 5. 

Viktor: Én többet fogtam, mint 60, és a számjegyek összege 9. 

Márti: Én kevesebbet fogtam, mint 20, és a számjegyek összege 2. 

Fruzsi: Én kevesebbet fogtam, mint 30, és a számjegyek összege 4. 

Legkevesebb hány halat fogtak a versenyen résztvevő lányok? 

2. Számoljunk egy kicsit…! Te mennyit kapsz eredményül? 

 

( 56 – 12 · 2 – 17 ) + 81 : 9 + ( 31 – 23 + 45 : 5 – 5 ) + 19 + 2 – ( 0 : 9 + 47 ) – 38 : 2 + 4 +15 = ?  

 

A: 0    B: 15    C: 20    D: 1   E: 3 

3. Cirmos megtalálta Ottó bátya, a nagy horgász kishalas, csalihalas vödrét. A vödörben 5 fajta 

csalihal úszkált. Az első fajtából 14, a 

másodikból 21, a harmadikból 17, a 

negyedikből 8 és az ötödikből 23. Cirmos jól 

belakmározott belőlük. Az elsőből fajtából 8 – 

at, a másodikból 14 – et, a harmadikból 9 – et, 

a negyedikből 5 – öt és az ötödikből 17 – et 

evett meg. Hány halat talált Ottó bátya Cirmos távozása 

után a vödörben? A: 25  B: 35  C: 30  D: 400   E: 20   

4. Egy zöldségesben csütörtök este, záráskor 

maradt még valamennyi alma, banán, mandarin, 

narancs és körte. Péntek reggel hoztak 23 kg banánt, 52 

kg almát, 24 kg mandarint, 41 kg narancsot és 34 kg 

körtét, így 57 kg alma, 29 kg banán, 38 kg mandarin, 

52 kg narancs és 42 kg körte lett. Péntek estére, zárásra 

mindegyik gyümölcsből 2 kg – mal kevesebb maradt, 

mint a csütörtöki záráskor. Hány kg gyümölcs maradt 

összesen péntek este a boltban?   A: 36 kg   B: 34 kg   

C: 44 kg   D: 24 kg   E: 42 kg 

5. Dédi nyáron 72 üveg lekvárt főzött. A lekvárok kilenced része barackból, a maradék negyed 

része eperből, a többi szilvából készült. Hány üveggel több szilvalekvárt készített dédi, mint 

eperlekvárt? A: 32 – vel   B: 40 – nel   C: 8 – cal   D: 24 – gyel   E: 64 – gyel  

 

 

  

 

 

A: 56   B: 57   C: 49   

D: 67   E: 79 



 

6. Melyik építmények állnak legalább 7, de legfeljebb 12 kockából? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 1., 3., 4., 5.  B: 1., 2., 4., 5.  C: 1., 3., 4., 6.  D: 1., 2., 5., 6.  E: 1., 3., 5., 6.   

7. Milyen szám szerepel Balambér stégén? ( A számok valamilyen LOGIKA szerint követik 

egymást. ) A: 30   B: 24   C: 22   D: 50    E: 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RÚGD BE A MEGOLDÁST! Hunor izgatottan ébredt egy szombat reggel, mert 14 órakor 

focimeccsre utazik a csapattal. Felkelés után, 10 perc alatt megreggelizett, 

majd 95 percet tanult, és még édesanyjának is segített másfél órát. 

Szomorúan állapította meg, hogy még 3 óra 25 perc van a busz 

indulásáig. Hány órakor kelt fel Hunor azon a reggelen?  

 

    

2 4 8 
10 20 

? 



       A: 7 óra 20 perc    B: 8 óra 20 perc     C: 7 óra 15 perc    D: 7 óra 30 percet     E: 8 óra 10 perc 

 

9. Tihamér felírt három darab kétjegyű egész számot egy-egy papírlapra, majd a barátjának a 

következőket mondta: 

1.:Az első lapon lévő szám hattal nagyobb, mint a másodikon szereplő.  

2.: A számok mindegyike páros szám.  

3.: A harmadik lapra felírt szám háromszorosa a második lapon lévőnek.  

4.: A három szám összege kisebb, mint 103.  

A barátja több számhármast írt fel egy lapra megoldás gyanánt. Tihamér elcsodálkozott, mert azt 

hitte, hogy ennyi állításból kitalálható az ő három száma. Mit mondjon még Tihamér 5. állításként a 

barátjának, hogy egyértelművé váljon mely számokat írta a lapokra?  

A: 5.: A második lapra írt szám 20-nál kisebb.    

B: 5.: A három szám közül a legnagyobb kevesebb, mint 50. 

C: 5.: Az első szám 6, 4, 3, 2 többszöröse.    

D: 5.: Az első lapra felírt számban a tízes helyi értéken 2-es áll. 

E: 5.:A három szám közül a legkisebb a legkisebb páratlan számmal kezdődik. 

 

 

 

  

 

 

 

 

10.  Peti naponta ugyanannyit szokott futni az egyik 

vagy a másik barátjával. Ha Tomival együtt fut, 

akkor háromszor kerülik meg a cukrászdát és a 

parkolót. Ha Andrással fut, akkor csak a parkolót 

kerülik meg négyszer. Zoli csütörtökön egyedül 

futott. Hány kört kell megtennie a cukrászda körül, 

hogy ugyanakkora utat fusson, mint társai 

egyikével?  A: 3  B: 4  C: 6  D: 12  E: 16 

 

 

 

 

 

 

 

Lehet 

kevés. 



11.  Egy logikai készletből az alábbi lapokat vettem ki:  
 nagy, lyukas, piros kör 

 kicsi, zöld, nem lyukas kör 

 kicsi, sárga, nem lyukas háromszög 

 nagy, lyukas, piros négyzet 

 nagy, nem lyukas, zöld négyzet 

 kicsi, sárga, lyukas háromszög 

 nagy, lyukas, piros háromszög 

 nagy, kék, nem lyukas kör 

 nagy, kék, nem lyukas négyzet 

 kicsi, kék, lyukas kör 

nagy, sárga, lyukas négyzet 

kicsi, piros, nem lyukas négyzet 

nagy, sárga, nem lyukas háromszög 

nagy, zöld, nem lyukas háromszög                     A: 7  B: 1  C: 6  D: 3  E: 5 

 

 

 

12.  NYÍRJUNK EGY KICSIT! Benő egy 15 cm széles és 20 cm hosszú lapot felosztott 5cm - es 

oldalhosszúságú négyzetekre. Hány különböző méretű téglalapot vághat ki, ha ollót 

mindenképpen használni szeretne? A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hány állítás hamis a megmaradt elemekre? Amelyik lap 

lyukas, az háromszög alakú. Van olyan háromszög, amelyik 

nagy. Van nem lyukas négyzet alakú lap. Mindegyik 

háromszög kicsi. Egyik kicsi lap sem háromszög. Mindegyik 

kék lap megmaradt. A négyzetből ugyanannyi maradt, mint 

háromszögből. Egy híján mindegyik kicsi lyukas négyzet 

megmaradt. Öttel több nagy elemet vettem ki, mint kicsit. 

Néggyel több kis elem maradt meg, mint nagy. Az összes 

sárga háromszöget kivettem. 

 



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

 

1. A 3. b osztály mindegyik tagja elment az osztálykirándulásra. Az egyik délelőtt 3 programból 

lehetett választani. Mindegyik program 1 órás volt, és a lehetett többre is jelentkezni. Az 

osztályból az 1. programon 19 – en, a 

másodikon 18 – an, a harmadikon 24 – en vettek 

részt. Mindegyik programon 4 gyermek volt. 

6 gyerek látogatta meg csak az 1. – t, 4 csak a 2. – 

at, 5 csak a 3. – at. Kétszer annyian voltak a 2. 

– on és a 3. – on, mint mindhármon. Fele annyi 

gyerek vett részt a 2. és az 1. programon, mint 

mindhármon. Hány gyermek vett részt csak 2 

programon a délelőtt során, ha az osztálylétszám 3 tucat?  A: 21 fő   B: 17 fő   C: 15 fő   D: 22 

fő   E: 24 fő 

2. Hány páros pozitív egész szám teszi igazzá a nyitott mondatok egyikét vagy másikát? 

 

340 : 2 + 253 – 124 · 3 < ? + 32 < 510 : 2 + 152 – 350 

810 : 3 + 350 – 523 < 110 - ? 

A: 9   B: 10   C: 12   D: 20   E: 8  

3. A következő állítások között hány olyat találsz, amelyikre azt mondhatjuk, hogy: HÁT EZ 

AZTÁN NEM IGAZ. 

Minden téglalapnak egy pár párhuzamos oldalpárja van.  

Az öttel osztható számok között vannak páratlan.  

A 238 százasra kerekített értéke: 200.  

4 piros, 5 kék és 2 fehér egyforma golyók közül becsukott szemmel ki tudok húzni 7 húzással 

3 pirosat, 1 fehéret és 3 kéket. 

Minden négyzet téglalap. 

4 dobókockával egyszerre dobva a dobott számok összege 23. 

A 9 – cel osztható kétjegyű számok közül csak egy 12 – vel oszthatót húzhatok ki. 

Ha egy szál rózsa 335 forintba kerül, akkor 3 szál vásárlása után 5 forint híján 100 forintot 

kapok vissza 1100 Ft - ból. 

Ha egy tanyán 46 tyúk, 17 kacsa, 12 liba és 29 gyöngyös van, akkor az etetőnél legalább 95 

baromfinak kell lenni, hogy biztosan legyen közöttük két liba.  

Nem minden sokszöget egyenes vonal határol. 

A: 0   B: 3   C: 7   D: 4   E: 2 

4. Egy kis tóban tíz MATEMATIKUS harcsa él. Más hal nem. Egy horgász egy reggel bedob 

egy kis varázslatos csalihalat a tóba. 

Ha egy harcsa megeszi a csalihalat, akkor maga is csalihallá változik estig. A többi harcsa így 

megeheti. Ha egy harcsa nem eszik halat egy nap során, akkor másnap reggelre elpusztul. Egy 

harcsa inkább éhen pusztul, minthogy elfogyasszák. Másnap reggel mit tapasztal a horgász, 

amikor kiment a tóra horgászni? 

A: A tóban csak egy harcsa úszkált.   B: A tóban egy hal sem volt.   C: A tóban csak a csalihal 

úszkált.   D: A tóban csak két harcsa maradt.   E: A tóban tíz harcsa és a csalihal úszkált. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. 20 gyufásdobozban dobozonként 36 gyufaszál van. Hány gyufaszál marad legvégül, ha 

elkezdünk belőle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… darab gyufaszál oldalhosszúságú négyzeteket kirakni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Banyakifőzde. Olvassátok el a boszorkányok beszélgetését! Mi a megoldás? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

NA, KI MER 

MEGKÓ..ÓSTOLNI? 

…hogy mire nem jó 

20 doboz gyufa… 

A: 12   B: 24   C: 32   D: 16   E: 36 

Vigyázzunk lányok! 

A hozzávalókat jó 

sorrendbe tegyük az 

üstbe, mert ha a 

macskafene a 

denevérkarom előtt 

az üstbe kerül, akkor 

az egész üst 

felrobban. 

Ehhez a 

varázsitalhoz kell: 

sárkánypor, 

macskafene, 

pókháj, 

denevérkarom, 

csiganyálka, 

medvepiszok. 

Akkor hányféle sorrendben 

rakhatjuk bele a 6 hozzávalót, 

hogy ne robbanjon fel? 

Szerinted hányféle sorrendbe tehetik 

bele az összetevőket robbanás nélkül? 

A: 180 B: 360 C: 60 D: 240  E: 16  



7. A következő feladatot Gombóc Artúr mondja el nektek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A: 10   B: 12   C: 8  D: 4  E: 6 

8. Öt fiú becsukott szemmel kihúzott 2 vagy 3 dominót egy fekete zacskóból, majd a lapokat 

egymás mellé tették ( lásd ábrák ). Ezt követően egységkockákból szorosan egymás mellé 

helyezve megépítették a dominóikon látható pöttyöknek megfelelően kis építményeiket: 

pl.:  

 

5 – 5 kocka                0 kocka 

   

 

 

 

 

 3 kocka 

 

Melyik gyerek építményén látható a legkeveserbb négyzetlap ( kockaoldal ), ha üvegasztalra 

készítették el, és meg tudják számolni alulról is? 

ábrák 

    

 

 

 

 

A: Dénes                B: Laci                        C: Karcsi                       D: Ödön                       E: Vendel    

A születésnapomon Picúr egy nagy tábla finom, 

puha csokival lepett meg engem, de hozott hozzá 

egy feladatot is. Azt mondta, hogy csak akkor 

ehetem meg, ha a lehető legkevesebb vágással 

darabolom fel a csokin is látható kis 

téglalapocskákra egy éles késsel úgy, hogy a kapott 

szeleteket tetszés szerint forgathatom, 

pakolhatom… 

A csoki nagyon finom volt…mivel megettem, tehát 

helyesen megoldottam a problémát. Szerintetek 

hány vágással sikerült? 



     

9. Egy halászlét készítő versenyen öt csapat indult. A 

csapatok a következő ételeket készítették: 

A Pecások csapata tiszai halászlevet, a Szákrágók csapata bajai 

halászlevet, a Vasmacskák csapata balatoni halászlevet, a 

Csukafogúak csapata dunai halászlevet és a Kuttyogatók 

csapata szolnoki halászlevet főzött. 

 A zsűrinek nehéz dolga volt. A kóstolás után az alábbiakat 

állapították meg:  

A szolnoki halászlé rosszabbul sikerült, mint a Vasmacskák csapatáé, de jobban, mint a 

Szákrágóké. A Csukafogúak csapathalászleve a bajainál és a szolnokinál is finomabb volt. A 

tiszai halászlé finomabb, mint a dunai, de kevésbé jó, mint a balatoni halászlé. Utolsó helyen a 

Szákrágók végeztek.  

A zsűri kijelentései alapján ki nyerte meg a versenyt?    

A: Vasmacskák       B: Csukafogúak    C: Kuttyogatók    D: Pecások   E: Nem lehet eldönteni. 

 

10.  Egy erdei osztálykirándulás során a gyerekek paprikás krumplit készítettek ebédre 

bográcsban. Az osztályfőnök kitalálta, hogy krumplihámozó versenyt rendez az önként 

jelentkező diákokkal. Erre a versenyre 5 gyerek jelentkezett az osztályból. Mindegyik kapott 

15 szem burgonyát, és mindegyikőjük 15 percig dolgozhatott. A többi, éhes gyerek meg 

szurkolt kedvenc versenyzőjének. Az osztályfőnök a következőket figyelte meg a verseny 

során: 

László: Az első 4 percben 8 szem burgonyát hámozott meg, 

aztán percenként egyet. 

Ede: Az első három percben 5 burgonyát hámozott meg, aztán 

percenként kettőt. 

Helga: 10 perc alatt megpucolt 9 darabot, aztán percenként 

kettőt. 

Feri: 8 perc elteltével 6 hámozatlan krumplija maradt, de aztán 

percenként megpucolt egyet. 

Pali: Az első 6 percben 12 szem burgonyát pucolt meg, aztán 

percenként egyet. 

Melyik állítás hamis?  

A: A verseny dobogós helyezettjei: Ede, Pali és Laci   B: Ferinek sikerült 15 perc alatt megpucolni a 

burgonyákat.   C: Laci 1 perccel később fejezte be a krumplipucolást, mint Pali.   D: Helga a 4. 

helyen végzett.   E: Ede volt a leggyorsabb. 

11.  ITT A TAVASZ! INDULNAK A HORGÁSZVERSENYEK… 

Az első tavaszi horgászversenyen a 3. a osztályból 4 fiú vett részt. Meg is szerezték az első 

négy helyet. Furfangos Frici a száguldó riporter megkérdezte őket, hogy ki hányadik helyen 

végzett. A gyerekek a következőket válaszolták: 

Nagy Aladár: Nem lettem első, sem a negyedik. 

Horvát Béla: Én lettem az első. 

Kiss Csaba: Első lettem.  

Rigófalvi Dénes: Én lettem az utolsó. 



Egyikőnk nem mondott igazat. Jegyezte meg a végén Dénes. Reméljük, kitalálja riporter úr, hogy 

ki melyik helyen végzett! 

Másnap a következő kis írás jelent meg a helyi újságban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki hazudott? A: Nagy Aladár   B: Horvát Béla   C: Kiss Csaba   D: Rigófalvi Dénes                     

E: Nem lehet eldönteni 

 

12.  Hány megoldása van a következő képrejtvénynek, ha a képek helyére írt szavak betűi 

egyjegyű számokat takarnak.  

 

 

 

 

 + =  t 
 

A: 5   B: 6   C: 7   D: 4   E: 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORGÁSZVERSENY 

Az idei év első tavaszi horgászversenyén 

elsöprő sikert ért el a 3. a osztályba járó ifjú 

horgász Horváth Béla. A versenyen első 

helyezést ért el.  



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

 

1. Négy matematikai gép mindegyike csak összeadni és kivonni tud. Továbbá fel tudják ismerni a 

számok nagyságát is, de a 0 – nál kisebb számokat nem ismerik. Mindegyik gépen ugyanaz a 

program fut. Mit dob ki a 4. gép a teknőbe?         A: 22      B: 93      C: 55     D: 23      E: 70      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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 

               

 

 

3. 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 
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4. Szépítsük a fürdőszobát! Kőfalvi Balambér, Kukutyin híres kőművesét hívtam a fürdőszobám 

csempézésére. A falon a következő felületet kellene lecsempéznie: 

 

   

 

 

 

 

  

Hány állítás hamis a következőek közül? 

 

A felső téglalap ( nem négyzet ) 20 cm - rel hosszabb, mint az alsó. 

Kőfalvi Balambér pontosan kiszámolta a csempék számát. 

50 darab 20 cm x 20 cm - es csempe kell a téglalapok lefedéséhez. 

24 darab 20 cm x 20 cm - es csempe kell a téglalapok lefedéséhez. 

A kisebbik négyzet alakú felület 40 cm - rel rövidebb a nagyobbnál. 

A nagyobbik téglalap ( nem négyzet ) hosszabbik oldala 10 cm – rel hosszabb, mint a rövidebbik. 

A: 5   B: 2   C: 6   D: 1   E: 4 

5. Egy élelmiszerboltba szerdán hoztak 5867 kg gyümölcsöt 

és eladtak a nap végére 7872 kg - ot. Csütörtökön kaptak 3973 

kg gyümölcsöt és eladtak 5993 kg - ot. Hány kilogramm 

gyümölcs volt szerda este zárás után a boltban, ha csütörtök 

hajnalban 953 kg gyümölcs volt az üzletben? 

A: 2958 kg B: 938 kg C: 2000 kg D: 953 kg 

 

  

 

6. Vissza a középkorba! Még az is lehet, hogy megtörtént, 

de az is, hogy nem: 

Történt egyszer, hogy egy földesúr igen rossz 

viszonyba keveredett a két szomszédos földesúrral, 

Gerzsonnal és Gedeonnal. A földesúr biztos volt abban, 

hogy szomszédainak hadseregei meg fognak jelenni az 

ő területén. A bizonyosság kedvéért kiküldte kémeit. A 

kémek a következőket jelentették: 

András kém: -Gerzson megtámad téged felséges uram. 

Bálint kém: -Nem igaz uram, hogy Gerzson megtámadna. 

Csaba kém: -András kém hazudik, uram. 

Dezső kém: -Uram, hármuk közül csak egynek hagyta el száját igaz szó. 

A nagyobbik négyzet alakú felületek 

lefedéséhez 9 darab, 20 cm oldalhosszúságú 

négyzet alakú csempére van szükség. A 

kisebb négyzeteknél 4 ugyanilyen csempe 

kell. A kisebbik négyzetek egymástól 1 m 20 

cm távolságra vannak. 48 darab 20 cm x 20 

cm – es csempével lefedhető a felület. 



Egon kém: -Méltóságos uram, Gedeon fog megtámadni nem Gerzson. 

-Szomszédaim valóban erősek. Három kémemet megnyerték maguknak, ugyanis a kémeim közül 

csak ketten mondanak igazat. Zárta le a meghallgatást a földesúr.  

Melyik két kém mondott igazat, ha tudjuk, hogy Gerzson és Gedeon biztosan támadni fog. 

A: András és Csaba mond igazat.   B: Bálint és Csaba mond igazat.   C: András és Dezső mond 

igazat.   D: Egon és András mond igazat.   E: Bálint és Dezső mond igazat. 

 

7. Hány negatív egész szám teszi igazzá a következő nyitott mondatot? 

246 · 9 + 2572 – 1978 < ? + 910 > ( 987 – 1012 ) · 30 + 25 · 7 

A: -1484   B: 1485   C: 1483   D: -1484   E: egy sem  

8. Pecázzunk! Egy ifjúsági horgászverseny 

végén a szervezők a következőket tapasztalták: 

Amurt, keszeget és pontyot fogtak a 

versenyzők. Mindhárom halfajból hatan fogtak. 

Amurt és pontyot nyolcan, keszeget és pontyot 

heten, amurt és keszeget hatan kerítettek 

horgaik végére. Tizennégy fiatal fogott amurt. 

Hányan voltak azok az ifjú horgászok összesen, 

akik vagy csak keszeget, vagy csak pontyot 

fogtak, ha azt is tudjuk, hogy 42 horgász vett 

részt a versenyen? A: 21 B: 26  C: 22   D: 18   

E: Nem lehet meghatározni. 

 

9. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazda, aki 

szolgát keresett. A fizetség egy esztendőre 120 arany és 

8 aranyszőrű bárány volt. Egy vándor jelentkezett is a 

munkára, de 18 hónap elteltével otthagyta a gazdát. A 

gazda odaadta neki a bérét az 5 bárányt és még 390 

aranyat.  

Hány aranyat ér az 5 bárány?     

A: 30 aranyat   B: 180 aranyat   C: 110 aranyat   D: 150 aranyat   E: 240 aranyat 

 

 10. Egy horgászvizsgán 72 vizsgázót 6 terembe osztottak szét. 

A vizsgáztató egyesület vezetője minden terembe ugyanannyi 

résztvevőt ültetett le.  

- Ennyi női vizsgázót még nem láttam egyszerre - szólalt meg az 

egyesület elnöke.  

- Úgy bizony - felelt a vizsgáztató.  

Legkevesebb hány női vizsgázónak kell lenni a résztvevők között, hogy az eloszlás módjától 

függetlenül biztosan legyen minden teremben legfeljebb három nő. ( A termekben lévő, a vizsga 

tisztaságát ellenőrző egyesületi tagok mindegyike férfi. Őket nem kell figyelembe venni a számolás 

során. ) A: 24    B: 36    C: 18    D: 32   E: 64  



11. A pénzes tanító néni… 

2002 márciusában egy iskola diákjai megkérdezték az új tanító nénijüket, 

hogy hány éves. A nevelő így válaszolt: 

- Augusztusban születtem, és pont annyi éves vagyok, mint ahányféleképpen lehet 

felváltani egy 1000 forintost 50, 100 és 200 forintosokra. Aki holnap 

megmondja, melyik évben születtem, annak beírok egy ötöst matematikából. 

A váltás során egyféle, kétféle vagy háromféle pénzérmét(ket) lehet használni. – 

tette hozzá a tanárnő.  

Levente másnap ötöst kapott. Mit mondhatott? A: 36  B: 32  C: 35 

D: 38    E: 40 

 

12. A második osztályos Déneske elvesztette az egyjegyű számokat ábrázoló számkártyái közül a 7 

– est, 0 – t, a 2 – est, az 5 – öst, 9 – est és a 6 – ost. 

-Nincsen semmi baj! - vigasztalta édesanyja. A megmaradt kártyák és egy + és egy = jel segítségével 

tudjuk gyakorolni a kétjegyű számok összeadását. 

Az összes megmaradt kártya felhasználásával kirakták az összes összeadást, amelyekben az 

összeadandók kétjegyű számok. A számjegyek nem ismétlődnek, és azt is tudják, hogy a tagok 

felcserélésével nem kapnak más összeget. Hány esetben kaptak 100-nál nagyobb összeget? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


