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

1. Melyik tóban horgászhat egyszerre a négy horgász? Melyik tó száma teszi igazzá mindegyik 

nyitott mondatot? 

  

 

   

 

 

  

         10               13                 12                     14              11  

 A                                    B                               C                              D                             E 

2. Folytasd a számsorokat, majd számolj úgy, ahogy azt Zoli mondja! 

Mennyit kapsz eredményül? 

első: 12   15   7   10    

második: 3   6   9     

harmadik: 21   17   13    

negyedik: 0   5   7   12    

A: 4   B: 2   C: 6   D: 0   E: 1 

3. Melyik halacska kerül a ? helyére? 

 ? 

  

 

                                                              ?    

                                                                                          A:                     B:                     C: 

 

                                                                             D:   E:  

4. Ki fogta a keszeget, ha a három horgász közül kettő hazudik? 

 

  

  

BélaZsolt                                  Bettina  

   

? – 5 > 7 
19 – 1  > ? + 4  <  20 ? + 3 > 13 

? + 8 > 19 

Mennyit kapsz 

eredményül, ha a 

második számsor 7. 

tagjából elveszed a 

negyedik 5. 

tagjának, a 

harmadik 6. 

tagjának és az első 

5. tagjának az 

összegét? 

Én fogtam a 

keszeget. 
Béla pontyot 

fogott. 

Nem én 

fogtam a 

keszeget. 

A: Béla  B: Zsolti C: Bettina  D: Nem lehet eldönteni. E: Béla és Bettina is foghatta a keszeget. 



5. Egy vidéki tanyán kacsák, birkák és 

egy liba van. Mindegyik állatból 4-nél 

kevesebb van, és számuk 

eltérő. Összesen 16 

lábuk és 6 fejük van. Hány birka él ezen a 

tanyán? A: 3   B: 2   C: 1   D: 4   E: Nem lehet kiszámolni. 

6. Két koma, Karcsi és Laci kiment horgászni a közeli holtágra. A Laci 

kivitte a macskáját is. Horgásztak, horgásztak. Karcsi fogott 6 halacskát. S 

miután Laci horgára semmi sem akadt, elhatározta, hogy beveti Cirmit, a 

vérmes kandúrját, hogy csenje el társa vödréből a halakat, 

s tegye az övébe. A macska óránként 4 halat csent át Karcsi 

vödréből Laciéba. Közben Karcsi is, mint mindig óránként fogott 3 

halat, de a „kandúri akciói” alatt Laci is fogott óránként egy 

halacskát. A horgászat végén Karcsi meglepődve látta, hogy 

ugyanannyi darab hal van az ő vödrében, mint a Laciéban. Hány órán át horgászott a 

két koma? A: 2 órát   B: 5 órát   C: 3 órát   D: 7 órát   E: 6 órát  

7. Mekkora utat tesz meg Tihamér, ha Tamáshoz a hosszabbik úton megy Tibor felé, és Dezsőhöz 

nem megy be? 

 ha: 

 

 

    

  

 

  

 

A: 18 km   B: 19 km   C: 21 km   D: 17 km   E: 20 km 

8. Melyik két feladat végeredménye van legtávolabb egymástól? 

  

 

  

 

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

 

Tihamér 

Dezső 

Tibor 

Tamás 

Dezső egyenesen haladva 7 

km – t tesz meg Tibor 

házáig. Tihamér és Tibor 

közötti legrövidebb út 5 km 

hosszú. Tamás az 

útkereszteződésig 9 km – t 

tesz meg. Tibor és Tamás 

között a legrövidebb út 

hossza 14 km, Tihamér és 

Tamás között pedig 17 km.  

Hé! Kolléga! Megvan a 

megoldás? 
Azt 

hiszem...igen. 

első feladat: 6 + 12 – 15 + 7 =; második feladat: 19 – 14 – 5 + 7 =; harmadik 

feladat: 13 – 5 < ? + 3 < 17 – 9 + 2; negyedik feladat: Tamásnak 3 kockával több 

van, mint Robinak és Zolinak összesen. Hány kockája van Robinak, ha Zolinak 4 

van, Tamásnak pedig 12.; ötödik feladat: Hány lába és feje van összesen 5 

halnak, 1 békának, 2 vízisiklónak és 1 molnárpoloskának? 



9. Testnevelés órán a tanító néni „mutogatósdi játékot” 

játszott a gyerekekkel. A játék szabálya az, hogy 

futkorászás közben tapsra meg kell állni, és a tanító 

néni vagy azt kiáltja, hogy: NAGYOBBRA vagy azt, 

hogy KISEBBRE. A gyerekeknek a nálánál nagyobb 

vagy kisebb osztálytársra kell mutatniuk az utasításnak 

megfelelően, az egyik vagy mindkét kezükkel. Kiesik 

a játékból, aki eltéveszti. Az első taps után a következőt kiáltotta a nevelő: 

„KISEBBRE!” Hányadik Lali a tornasorban, ha az első taps után senki sem 

esett ki a játékból? 

 

 

 

 

 

 

 

A: első   B: utolsó   C: középső   D: második   E: ötödik 

10. Furfangos Teó, a pizzasütöde tulajdonosa az egyik nap olyan pizzát készített, aminek némelyik 

szeletére tett egy számot valamilyen szabály szerint. Kitette a kirakatba egy táblával (lásd az ábra).  

 

 

  

 

 

 

 

Zoli rájött a megoldásra, és megsúgta. Le is vehetett egy pár szelet pizzát. Melyik számot súghatta 

Furfangos Teónak? A: a 14 nagyobbik páros számszomszédját...vagy B: a 16 kisebbik páratlan 

számszomszédját...vagy C: a 11 nagyobbik páratlan számszomszédját...vagy D:a 10 nagyobbik 

páros számszomszédját...vagy E: a 9 kisebbik páros számszomszédját 

 

 

 

 

Ferkó 

115cm 

Lali 

130cm 

Antal 

110cm Vilmos 

105cm 

Ede 

121cm 

 

Ottó 

109cm 

Pizza első osztályos diákok 

számára! 

Nézd meg figyelmesen a 

számokat! Ha rájössz, mely 

számok hiányoznak, akkor gyere 

be, súgd meg Furfangos Teónak 

a hiányzó számok összegét, s ha 

jó a megoldásod levehetsz egy 

pár szeletet ingyen...Hajrá! 

5 

8 

7 

11 

9 12 

? 

? 

? 



A:  

11. Melyik síkidomban legtöbb a számok összege? Vigyázz! Vannak olyan számok, amelyek több 

helyre is tartoznak.  

                                         0                            4            8            2           1            1  

  B:  C:      3        0        1           0        1         1                3        7  

  D:   E:   

                                                 15        2            8         2            3   12      2 

 

12. Egy folyón csónak ringatózik. Benne ül 

egy horgász. A csónak oldalára egy kis létra 

van rögzítve. A létra fokai egymástól 10 cm-re 

vannak. Fentről számolva a 4. létrafok a víz 

szintjénél 2 cm-rel lejjebb van. A horgászat 

végére, a zsákmány miatt 15 cm-rel mélyebben 

süllyedt bele a csónak a vízbe. Hány 

létrafok látszott ki ekkor a vízből? A: 3   B: 4   C: 2    D: 1     E: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1. Van 3 számsorozatom. A következőket tudjuk róluk. 

Az első sorozat: 9 számból áll. A középső tagja a 38. A hatodik tag a 64. A hetedik tagja a 46.  

A második sorozat: 8 számból áll. A második tagja a 75. A második számtól jobbra a 63 áll. Az 

ötödik tagja a 60. Ettől balra az 51 van. A hatodik tagja a 69.  

A harmadik sorozat: 7 számból áll. Középső tagja az 54. A harmadik szám a 37. A második helyen 

az 51 áll.  

Hány olyan szám van a sorozatokban összesen, amelyek igazzá teszik a következő nyitott 

mondatot?      ? – 17<56  

A: 18               B: 20                C: 24               D: 23                 E: 19 

2. Orsi gyűrűt csomagol egy pici dobozba barátnője születésnapjára. A doboz alja és teteje egy 

olyan négyzetlap, amelyeknek oldalai 4 cm hosszúak. A 

dobozka magassága 3 cm. Milyen hosszúságú szalagot vágjon, 

ha kétszer át szeretné kötni, és legvégül egy masnival 

szeretné lezárni a kötést? 

A: 20 cm-nél többet, de 28 cm-nél kevesebbet  B: 28 cm-nél kevesebbet  C: 14 cm-nél többet, de 

kevesebbet 28 cm-nél  D: 10 cm-nél többet, de kevesebbet 24 cm-nél E: 28 cm-nél többet 

3. Ha a két feladat eredményeiben szereplő számjegyeket 

számkártyára felírod, és megfelelő sorrendben egymás mellé 

helyezed, akkor egy híres magyar matematikus születési 

dátumát kapod. Ki ő? Számolj, búvárkodj! 

1.: A 24 – 16 + 3 – 9 eredménye mennyivel kevesebb, mint a 

27 – 19 + 13 – 18 + 17  – é?  

2.: Hány lába van összesen 4 békának, 2 kígyónak, 3 tyúknak, 

2 halnak és 1 lónak? 

A: Beke Manó     B: Hell Miksa       C: Fejér Lipót      

D: Erdős Pál        E: Bolyai János   

4. Mennyi a hamis és az igaz állítások összege? Vigyázz! Vannak olyanok is közöttük, amelyekre 

mondhatjuk, hogy LEHET, DE NEM BIZTOS.  1.: A téglalapnak négy oldala van. 2.: Ha 42-ből 

elveszünk 19-et, akkor kevesebbet kapok, mint 23. 3.: Egy kalapból ki tudok húzni elsőre 4 zöld, 3 

piros és 5 fehér golyót, ha abban van 3 zöld, 8 piros és 6 fehér golyó. 4.: Ha három kockát laphoz 

lapot illesztve összeragasztok, akkor téglatestet kapok. 5.: Zoli 10 éves. Dénes 6 éves. Péter 

Zolinál fiatalabb, és Dénesnél nem öregebb. Péter ugyanabban az évben született, mint Dénes.  

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

 

 

 

 



5. A 2.a osztályban egy rajzórán megkérte a tanító néni a gyerekeket, hogy rajzolják le milyen 

lábbal hajtható eszközzel szoktak az iskolába menni tavasszal, amikor beköszönt a jó idő. Az óra 

végén a nevelő beszedte a rajzokat, és a következőket állapította meg: A tanulók kerékpárt, rollert, 

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

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. A többiek csak 

görkorcsolyát rajzoltak. Hány tanuló rajzolt csak görkorcsolyát, ha az osztály létszáma 29 fő, és 

aznap négyen hiányoztak?  

A: 0     B: 9     C: 10        D: 7          E: 5 

 

6. Az egyik piacon egynéhány kosárban tyúktojások, a többiben 

kacsatojások vannak egy árus előtt. A kosarakban lévő tojások száma: 6, 

8, 9, 22, 29.  

Marika néni, - aki szereti a matematikát - 

odaáll a kosarak elé, és ezt mondja az 

eladónak: 

 - Melyik kosárnyi tojást vegyem meg magától, 

hogy kétszer annyi tyúktojása maradjon, mint 

kacsatojása. Az eladó csak vakarja a fejét… Ha 

megmutatom magának, akkor ideadja a 

tojásokat 10Ft-tal olcsóbban, mint a kiírt 78 Ft-

os darabár?- kérdezi az idős hölgy-  

Az árus szégyenében csak bólint, hogy igen. Hány darab tojást kapott meg Marika néni olcsóbban?   

A: 8      B: 22    C: 29    D: 9     E: 6 

 

7. Egy ifjúsági horgászversenyen csak hat fiú vett részt. Az ismerősök kézfogással köszöntötték 

egymást. András ötször, Sanyi egyszer, Vilmos és Ernő kétszer, Tivadar háromszor fogott kezet. 

Hányszor fogott kezet Norbert?     A: egyszer sem       B: kétszer      C: egyszer      D: háromszor     

E: hatszor 

 

8. Maradjunk még az előző feladat szereplőinél! A horgászverseny végére mindegyik gyerek egy 

nagy hallal büszkélkedhetett. A következőket mondták a versenyt szervező egyesület elnökének a 

zsákmány megmérése után: 

András: „Én az Ernő pontyánál másfél kg-mal kisebb harcsát fogtam.” 

Sanyi: „Az én halacskám a Norbiénál kereken 1 kg-mal nehezebb.”  

Vilmos: „Nekem a Sanyi halacskájánál 80 dkg-mal kisebb akadt.”  

Ernő: „Az én pontyom hat és fél kg-ot nyomott a mérlegen.” 

Tivadar: „Én az András halánál 42 dkg-mal kisebb pontyot fogtam.”  

Norbert: „Nekem egy 4 kg 51 dkg-os amur akadt a horgomra.”  

Az elnök ezek után felállította a versenyzők sorrendjét, amelynél a kifogott hal tömegét vette 

figyelembe. Kik álltak a dobogón a díjak átadásakor? A: Norbert, Ernő, András  B: András, 

Vilmos, Ernő   C: Tivadar, Norbert, Sanyi   D: András, Ernő, Sanyi   E: Sanyi, Tivadar, Ernő 



9. Egy falusi disznótoron Böllér Józsi a vacsoránál a következő három feladattal szórakoztatta a 

gyerekeket:  

1. Ki tudja megmondani nekem, hogy hány szál kolbász lett, ha 

tudom, hogy a hurkák száma 24-gyel kevesebb a kolbászok 

számánál, és a hurkák száma pedig 17-tel több a kisütött tepertő 

tömegénél, ha az üst, amiben a tepertő kisült a tepertővel együtt 

29 kg volt, amelyből az üst tömege 7 kg?” 

 

2. Mennyi a következő feladat eredménye, ha: 

  

  

  

összeadást jelent          kivonást jelent 

  

 

 

 

 

 

3. Egy ólban disznók, birkák, kecskék, libák és pulykák vannak. 

Összesen 17 fejük és 52 lábuk van. A libák ugyanannyian vannak, 

mint a disznók. A birkák száma fele a kecskék számának. A birkák és 

a disznók számának összege megegyezik a pulykák számával, és a 

libák és disznók számának összege pedig egyenlő a kecskék és birkák számának összegével. Egyik 

jószágból sincs ötnél több. Hány lábuk van a madaraknak összesen? 

Mennyi a három feladat megoldásainak összege? A: 95   B: 101   C: 117   D: 102   E: 109 

10. Ferkó, Fruzsi, Frici, Franciska és Flórián két dobókockával játszanak. Egymás után dobnak a 

kockákkal. Mindegyikőjük fogadást tesz a dobások sorrendjében kirakott kétjegyű számra. 

Amelyik gyerek nyer, az vehet egy tábla csokit az asztalon lévő kosárból. A játékot addig játszák, 

amíg mind 10 tábla csoki el nem fogy. Az első dobás előtt az alábbiakat mondták:  

Ferkó: „Nagyobbik tízes számszomszédja az ötven lesz.” 

Fruzsi: „Nem lesz nagyobb harmincnál.” 

Frici: „Több lesz, mint ötvennyolc.” 

Franciska: „Számjegyeinek az összege nem lesz nagyobb hatnál.” 

Flórián: „Számjegyeinek a szorzata húsznál nem lesz több.” 

Az első fogadásnál senki sem nyert. Mennyi lehetett a dobott szám számjegyeinek az összege, 

ha a kockákon más-más számú pöttyök voltak láthatóak?   A: 9   B: 8   C: 11   D: 10   E: 7 

Ajaj, mit 

nem 

hallok...!? 

Jaj, mit nem 

látok...!? 

= 67 45 89 



11. Egy postás mindig becsönget, ha ajánlott levelet vagy pénzt, vagy csomagot, 

vagy ezek közül kettőt vagy mind a hármat visz egy helyre. Reggel megkapta a 

címlistáját, amelyen 65 hagyományos levél, 47 ajánlott levél, 28 pénzt váró 

nyugdíjas címe, 7 pénzes utalvány és 18 csomagcím volt. Legalább hány háznál 

csengetettaznap, ha a munkaidő végére mindet kivitte?  

A: 100   B: 64   C: 57   D: 47   E: 75 

12. Robi, a horgász vásárolt 5 csomag ( egyenként 30dkg tömegű ) különböző ízesítésű 

etetőanyagot a közeli horgászboltban. Ezek felhasználásával 2 különböző etetőanyagból álló 

keverékeket állít össze. A keverékek elkészítésénél mindig 10 dkg – ot vesz ki az egyes 

csomagokból? ( A különböző etetőanyagok összeöntési sorrendje között nem teszünk különbséget, 

hiszen a keverékek mindegyikét Robi kézzel jól össze is keveri. ) Marad – e meg egész csomag? 

A: Nem.   B: Igen, 2 csomag.   C: Mind elfogy.   D: Igen, 1 csomag.   E: Igen, 3 csomag 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez aztán hatásos 

etetőanyag...! 

NYAM-NYAM! 

ROBI LADIK 1 



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

1. 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. 

2022. december 10 – én a következőt írta fel a táblára:  

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: Szabó Ágnes B: 

Várhelyi János   C: Kiss Nóra                 

D: Edelényi Szabolcs   E: Apáti Dóra 

 

 

 

 

2. Egy iskolai könyvtár a második félévben kapott 656 darab könyvet. A könyvtárt meglátogató 

gyerekek mindegyikének írnia kellett egy állítást az érkezett könyvekről. A gyerekek a 

következőket írták: Zoli: Regények, mesekönyvek és ismeretterjesztő kötetek érkeztek. Judit: 

Regényből hatszor több érkezett, mint ismeretterjesztő könyvből. Miklós: A mesekönyvekből 

kilencszer többet kapott az iskola, mint ismeretterjesztőből. Péter: A mesekönyvek száma 

másfélszerese a regények számának. Laci: A regényekből és a mesekönyvekből összesen 15-ször 

több érkezett, mint ismeretterjesztő könyvekből. Melyik táblázatban, diagramban szerepelnek 

pontos adatok, ha a könyvtárat az első félév elején nyitották meg173 darab mesekönyvvel, 364 

darab ismeretterjesztő munkával, 127 darab regénnyel, és tanév végéig nem kapott több könyvet? 

 

 

 

 

név eddigi 

pontok 

száma 

megoldása 

Nagy Péter 4 1 

Kovács Ferenc 3 0 

Szabó Ágnes 4 1 

Edelényi Szabolcs 4 1 

Kiss Nóra 3 2 

Várhelyi János 4 6 

Apáti Dóra 4 0 

Mohácsi Géza 3 5 

A 

ismeretterjesztő mesekönyv regény 

41 369 246 

C 

ismeretterjesztő mesekönyv regény 

372 542 404 

373
542

405

0

200

400

600

mese ismeretterjesztő regény

D
A

R
A

B
SZ

Á
M

a könyvek száma

„Hány olyan kétjegyű szám van, amelyek 

számjegyeinek az összege nem teszi igazzá 

a következő nyitott mondatot?” 

43 + 12 < ? – 26 < 33 – 14  

B 



Te, Balambér! 

Tényleg bevált ez az etetőanyag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.  Balambér, a horgász vásárolt 6 csomag ( egyenként 50 dkg ) tömegű különböző ízesítésű 

etetőanyagot a közeli horgászboltban. Ezek felhasználásával hányféle, 4 különböző etetőanyagból 

álló keverékeket tud összeállítani, ha a keverékek elkészítésénél mindig 10 dkg – ot vesz ki az 

egyes csomagokból? ( A különböző etetőanyagok összeöntési sorrendje között nem teszünk 

különbséget, hiszen a keverékek mindegyikét Balambér kézzel jól össze is keveri. ) A: 6                

B: 5   C:14    D: 9   E: 18 

4. Pali szombat délelőtt rendet tett a kisautói között. 

Külön dobozba válogatta az azonos tömegűeket. Az 

egyik műanyag dobozban 23 darab autót tett. 

Dobozostul megmérte őket. A mérleg 1220 g – ot 

mutatott. Az esti játék során a dobozból kikerült 13 darab autó. A 

dobozt ismét feltette a mérlegre. Most az 70 dkg – ot mutatott. 

Mekkora a doboz tömege, amelybe a 23 darab kisautót tette?   

A: 600 g   B: 300 g   C: 400 dkg   D: 420 dkg   E: 2 dkg 

 

5. Vajonmi lehet a probléma a következő feladatban? 

Két falut egy egyenes út köt össze. Az egyikből egy autó indul reggel 8 óra 23 perckor. A jármű 

km órája induláskor 452 km-t mutatott. Délelőtt 10 óra 53 perckor megérkezett, és ekkor a km 

órán 577 km-t látott a sofőr. Egy másik autó a másik faluból indult el az előző járművel szemben 

ugyancsak reggel 8 óra 23 perckor. Ezen gépjármű km órája 594 km-t mutatott induláskor, és 710 

km-t érkezéskor. Ez az autó a másik kocsi megérkezése előtt 75 perccel ért a másik faluba. Hány 

óra hány perckor suhantak el egymás mellett?  A: A két autó nem mehetett el egymás mellett. B: 

Az egyik gyorsabban ment, mint a másik. C: Az egyik autó km órája 

elromolhatott. D: Az egyik autó nem érhetett be a másik faluba. E:A két sofőr 

lehet, hogy nem falubeli volt. 

 

6. Számoljunk csak egy kicsit! Mennyi a végeredmény százasra kerekített értéke? 

572 – ( 460 : 20 + 52 · 4 – 195 ) + ( 590 : 5 – 89 ) – ( 970 : 10 + 352 – 124 · 2 ) = ?  

A: 100   B: 500   C: 700   D: 1000   E: 400 
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7. Egy édesvízi akváriumban békés halakat mutatnak be a látogatóknak. Ebben 18 hal van. 

Okoskodó Balambér édesapjával megáll előtte és a következőket mondja szülejének: 

-Nézd csak apa! Ebben az akváriumban amurok, pontyok, keszegek és 

kárászok vannak. Közülük 15 nem amur, 14 nem ponty, 13 nem keszeg és 12 

nem kárász. 

-Igazad van kisfiam-válaszolta apja. 

Eközben a szomszédos akváriumban csak ragadozó édesvízi halakat mutattak be. Itt állt Eszes 

Panni az édesanyjával. Panni a következőket mondta: 

-Anya! Ebben az akváriumban összesen 15 darab ragadozó hal van. 11 nem 

csuka, 12 nem harcsa, 13 nem süllő, 9 nem sügér. 

-Úgy van-fűzte hozzá édesanyja. 

Hány édesvízi hal maradna, ha a két akváriumban lévő halakat összeengednék, 

és mindegyik ragadozó hal csak egy békés halat fogyasztana el?  

A: Egy békés hal sem maradna. B: Csupán egy darab békés hal maradna. C: Egy ragadozó hal sem 

maradna. D: Három békés hal maradna. E: Mindösszesen öt darab békés hal maradna. 

 

8. Megérkezett a Mikulás az iskolába. A 3.b osztály tanulói már nagyon izgatottan várták. Minden 

rendben is volt egészen addig, amíg el nem tűnt Zsolti csomagja. A tanító néni kihívta az öt 

legvásottabb gyereket a tanári asztalhoz, és feltette a nagy kérdést: 

-Gyerekek, ki vette el Zsolti csomagját? 

-Nem én tettem el - válaszolta András. 

-Nem Elek vitte el - folytatta Csaba. 

-Én tettem el - szólalt meg Bence. 

-Bandi ette meg - mondta Elek. 

-Én nem voltam - fejezte be a sort Dénes.  

Mint utólag kiderült, négy fiú mondott igazat. Ki vette el Zsolti csomagját? 

A: Dénes   B: Bence   C: Csaba   D: Nem lehet megállapítani.   E: Egyik sem.  

 

9. Horgásszunk egy kicsit! Egy ifjúsági horgászversenyen 59versenyző nevezett be. A versenyen 

pontyot, csukát és süllőt fogtak az ifjú horgászok. Pontyot és csukát 11 – en, pontyot és süllőt 9 – 

en, csukát és süllőt 16 – an fogtak. Mindhárom halfajból 5 versenyző fogott. A csak pontyot fogók 

19 – en voltak. 4 ifjú horgász kerített horga végére csak süllőt és néhányan csak csukát. Hány 

versenyző nem jelent meg a versenyen?A: 12   B: 17   C: 10   D: Nem lehet megállapítani. E: 49 

 

10. Laci elkészítette egy téglatest élvázát. 20 mm – rel 

több huzalt használt, így 1 m – t vágott le a tekercsről, 

hogy biztosan elég legyen. A téglatest mindegyik éle 

egész cm. A leghosszabbik él 4 illetve 6 cm – rel 

hosszabb a másik kettőnél. Mennyi a leghosszabb élek 

hosszának összege?  A:  40 cm            B: 1200 mm      

C:  10 cm       D: 120 cm         E: 100 mm  

 

 

Nézz oda! Micsoda 

rosszcsontok...! 



11. Tévedni emberi dolog...Egy délutáni matematika szakkörön a tanító néni a következő feladatot 

hozta a gyerekeknek: 

„Egy szabályos háromszög csúcsain van egy – egy kör. ( lsd. ábra ) Öt különböző szín 

felhasználásával hányféleképpen színezhetem ki a csúcsoknál lévő köröket úgy, hogy a kapott 

színezések a háromszög síkbeli forgatásával vagy tükrözéssel egymásba át nem vihetők legyenek?” 

A tanító néni kiosztott a gyerekeknek 24 darab háromszöget, de munka közben észrevette, hogy 

kevés lesz. Megkérte hát Gábort, hogy a titkárságon fénymásoltasson még annyit, hogy pont elég 

legyen az összes megoldáshoz. Hányat fénymásoltatott Gábor, ha kettővel elszámolta ő is magát?  

A: 3 – at vagy 7 – et   B: 33 – at vagy 37 – et   C: 8 – at vagy 12 – t   D: 13 – at vagy 9 – et 

E: 30 – at vagy 34 – et    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12. Nagyotmondó Frici a következővel dicsekedett osztálytársainak:   

 

 

 

 

 

 

A: 17 – en   B: 28 – an   C: 14 – en   D: 30 – an   E: 22 – en  

 

  

 

 

 

„Tegnap horgászversenyen voltam, és benne voltam az 

első 14 legjobb és legrosszabb horgász között.”  

Hányan nem 

lehettek ezen 

a versenyen? 



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

1. Egy fél hektár területű téglalap alaprajzú kertet örökölt két 

testvér, amelynek az egyik oldala 25 méter. A területet felosztották 

10 egyenlő részre a hosszabbik oldal mentén. Az egyik, a terület 

végén lévő részre istállót építettek. Hány méter drótkerítés 

szükséges a telek körbekerítéséhez, ha az istálló falánál nincs 

szükség kerítésre, és az egyik oldalt még kihagynak egy részt egy 

3 m-es kapuszárnyakkal rendelkező kapunak? 

A: 450 m            B: 385m               C: 249 m                 D: 382m                    E: 379 m 

2. 100 darab, 40mm élhosszúságú kis kockából kirakunk egy négyzet alaprajzú 

réteget. Ezt követően 64 darab ugyanilyen kockából egy hasonló réteget rakok 

az előzőre. A lépcsős piramis építését addig végzem, amíg a piramis tetejére egy 

darab kocka nem kerül. Mekkora tömegű kockákból építettük a piramist, ha az 

építmény tömege 1 kg 10 dkg 5 g?  

A: 5 g                  B: 10g                  C: 5 dkg           D: 11 g                  E: 1 dkg 5 g 

3. Két gyalogos egyszerre indul el egymással ellentétes irányba egy faluból. Négy óra elteltével 

megállnak. Az egyik 3 és fél km-t tett meg óránként. Mekkora sebességgel haladt a másik 

gyalogos, ha a két gyalogos távolsága ekkor 24 km volt?       A: 3500 m / h       B: 400 m / h          

C: 2500 m / h        D: 600 m / h            E: 1000 m / h 

4. A fele sem igaz. Hány természetes szám teszi csak félig igazzá a nyitott mondatot?                                                                                                                                             

2673 + ( 289 · 5 – 690 : 3 ) < ? · 250 + 77 > 7648 – ( 987 · 2 + 4480 : 8 ) 

A: 4   B: végtelen sok   C: A 20 – nál nagyobbak   D: 5   E: 6  

5. Egy ifjúsági horgászverseny végén a szervezők a következőket tapasztalták: 

amurt, keszeget és pontyot fogtak a versenyzők. Mindhárom halfajból négyen 

fogtak. Amurt és pontyot heten, keszeget és pontyot kilencen, amurt és keszeget 

hatan kerítettek horgaik végére. Tizenhárom fiatal fogott amurt. Hányan voltak 

azok az ifjú horgászok összesen, akik vagy csak keszeget, vagy csak pontyot fogtak, ha azt is 

tudjuk, hogy 43 horgász vett részt a versenyen? A: 32      B: 26      C: 22      D: 18     E: 25 

6. Gondolom, mindenki ismeri az úgynevezett „tizenötös játékot”, amikor egy 

táblán elhelyezett elemeket kell csúsztatással a megfelelő helyre juttatni. 

Hány gyerek nem tudja kirakni a számokat a 

jobb oldali ábrán látható módon?                                           ÍGY 

 

 

 

 

 

Tamás                          Zoli                                Ági                       Emma                       Laci 

3 1 2 4 

6 5 9 8 

12 11 15 7 

10 14 13  

5 1 3 2 

4 6 7 8 

10 9 11 12 

14 13 15  

4 6 1 2 

3 7 5 8 

9 11 12 10 

15 13 14  

1 2 7 3 

5 6 11 4 

9 10 15 8 

13 14 12  

12 8 10 2 

1 3 4 5 

7 6 15 9 

11 13 14  



A: egy   B: Egyik sem tudja kirakni.   C: kettő     D: három   E: öt 

 

7. Egy állomáson két egymás mellett futó sínpár előtt áll Aladár. Vele szemben a két sínpár másik 

oldalán áll egy fa. Jobbról, az Aladártól távolabb eső vágányon érkezik egy 216 m hosszú vonat, 

amely másodpercenként 36 métert tesz meg. Balról ugyancsak egy szerelvény érkezik, amely 432 

méter hosszú, és a sebessége feleannyi, mint a másiké. Aladár pont ott áll, ahol a két mozdony 

eleje egy vonalban van az egymás melletti elhaladás első pillanatában. Hány másodpercig nem 

látja Aladár a fát? 

A: 18 s                      B: 6 s                      C: 12 s          D: 24 s                         E: 36 s  

  

 

 

8. 64 darab, 5 cm élhosszúságú, különböző színű ( egyforma számú piros, zöld, kék, sáraga ) 

egységkockákból az ábrán látható módon 8 barát oszlopokat épített. A munka végén egy kocka 

sem maradt a dobozban. 

Tomi:Az én tornyom 4 piros, 4 zöld, 3 kék és 1 sárga kockából áll. 60 cm magas. 

Zoli: Az enyém 3 piros, 3 zöld és 3 kék kockából áll, és 45 cm magas. 

Feri: A tornyom 1 piros és 2 kék kockából áll. 15 cm magas. 

Erika: Az én építményem 3 piros, 1 zöld, 4 kék és 7 sárga kockából áll. 75 cm magas. 

Géza: Az én tornyom 10 cm magas. 4 sárga, 4 kék és 2 piros kockából áll. 

Anikó: Az enyémet 2 zöld, 1 sárga és 2 piros kocka alkotja. 25 cm magas 

Laci: Az enyém csupán 2-2 zöld és sárga kockából áll. 20 cm magas. 

Sanyi: Az én tornyom 1 piros, 4 zöld és 1 sárga kockából áll. 30 cm magas. 

Hány tanuló építményére mondhatjuk a következőt?: LEHET, HOGY A TORNYÁN NINCS 

LEGALÁBB KÉT OLYAN KOCKA EGYMÁS UTÁN, AMELYEK AZONOS SZÍNŰEK 

LENNÉNEK. 

A: 6 tanuló   B: 7 tanuló   C: 1 tanuló   D: 4 tanuló   E: Nincs ilyen építmény.  

9. kerekes verseny 

Egy verőfényes őszi napon a gyerekek versenyt rendeztek. Eme 

versenyen Levente, Eszter, Ede, Lenke és Zselyke kerekezett. 

A verseny negyede: e helyen Eszter kereke belement 

Zselykébe, és elestek. Ezen szent helyen e versenyt Zselyke és 

Eszter befejezte. A verseny nyertese Lenke sem lehetett, mert kereke menten 

leeresztett. Ede keze sem emelkedett egekbe, mert a versenyt nem nyerte meg. melyik gyerek lett a 

kerekes verseny nyertese? 

A: Levente    B: Eszter    C: Ede    D: Lenke    E: Zselyke 

 



10. ...ami befolyik, az imitt amott elfolyik... A nyíllal jelölt tartályba beöntünk 100 hl 800 dl vizet. 

A víz csak akkor folyik tovább, ha a tartálynak van kivezetése a következő szintre. Hány deciliter 

vízben úszkálnak az 5. szinten lévő vízi élőlények összesen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 3250 dl B: 3140 dl C: 3750 dl D: 3150 dl E: 3650 dl    

11. 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 30 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 végét 

jelző táblához, 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: 3km/óra, kerékpáros sebessége: 15 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. 

 

1. szint 

2. szint 

3. szint 

4. szint 

5. szint 



12. Feledékeny Töhötöm lezárta a kerékpárját egy olyan lakattal, amelyen 5 

számjegyet kell beállítani, hogy a lakat nyitható legyen. A lakaton mindegyik 

sorban az 1, 3, 5, 7, 9 számjegyek közül lehet választani. Legrosszabb esetben 

hány egész percen belül tudja kinyitni a lakatot, ha egy számsort 7 másodperc alatt 

rak ki, és a számokat mindegyik kirakás előtt 1 másodperc alatt visszatekeri 

eredeti állásukba? A: 365 percen belül kinyitja. B: 52 percen belül kinyitja. C: 417 

percen belül kinyitja. D: 416 percen belül kinyitja. E: 53 percen belül kinyitja. 


