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Kedves Versenyző! Most a legjobb tudásodra lesz szükség. Figyelmesen olvasd el a feladatokat és az 

utasításoknak megfelelően végezd el azokat! Sikeres versenyzést! 
 

1. Egy pincében 6 hordó bor volt. Egyenként 31, 20, 19, 18, 16 és 15 literesek. Két vásárló úgy vette 
meg, hogy az egyik kétszer annyit vett, mint a másik, és az egyik hordó eladatlan maradt. Hány 
literes hordó maradt meg? 

 
 
 

2.  Helyezz zárójelet a 

                                    4×120 + 180 : 6 + 3 =  
 

kifejezésbe úgy, hogy annak az eredménye 500 legyen! A műveleti jelek fölé írd oda a 
részeredményeket! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oldd meg a következő összeadást!  Azonos betű, azonos számot jelent. 

 
 

4. Gondoltam egy számot, elvettem belőle 16-ot, hozzáadtam 28-at, így a 100-nál 10-zel 
kevesebbet kaptam. Melyik ez a szám? Írd fel nyitott mondattal is! 

 

 

5.Kristóf és barátai sátoroztak. Az alábbi információk alapján állapítsd meg, ki melyik sátorban 
lakik? Írd a fiúk neve mellé, hogy hányadik sátorban laknak! 

Peti, Levi és Kristóf nem páros számú sátorban lakik. 

 Áron és Kristóf nem lakik sötét színű sátorban. 

Bence Levi szomszédja. 

 
Áron            Bence Kristóf Levi Peti 

 

 

 



 
6. Kovács Tomiék téglalap alakú kertjének az utca felé eső oldala 68 méteres. A kert másik három 
oldalán kicserélik a drótkerítést. Ehhez 352 méter kerítésdrótra van szükség. Mekkorák a kert 
oldalai? Rajzolj! 

 
 

 

 
7.Ha egy bolhaugrás 7 és fél szöcskeugrás, és 3 szöcskeugrás 2 macskaugrással egyenlő, akkor 
10 macskaugrás hány bolhaugrás? 

 
 
 

8. Egy vándor megkérdezi a diákot: Hányan vagytok az iskolában? 
A diák így felelt: Kétszerezd meg a számunkat, szorozd meg ezután hárommal és az eredményt 
oszd el néggyel, ha az eredményhez engem is hozzászámolsz, éppen százat kapsz. 
Hány diák volt az iskolában? 

 
 
 
 
 
9. Egy gólyát egy fecskére és két galambra lehet elcserélni, míg két fecskét egy gólyára és egy 
galambra. 

                        =    +     +            +      =     +   
 

a) Hány galambért lehet elcserélni egy fecskét?               b) Hány galamb ér egy gólyát? 

 
 
 
 

Elért pontszám:                                                                                   Javította: 
 
 


