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4. évfolyam 

 

  Kód:……………………………………….           Tanuló neve:……………………………… 

 

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

utasításoknak megfelelően végezd el azokat. Sikeres versenyzést! 

 

1. Milyen számjegyek kerülhetnek az egyes betűk helyére? (Azonos betűk azonos számokat 
jeleznek.) 
 

 a, AB+AB+AB=CCC 
 
 b, TÉL+ÉLT=367 
 
 c,  ABCDE+BCDE+CDE+DE+E=AAAAA 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. Lili magasabb, mint Éva. Judit alacsonyabb Lilinél. 
 

a) Ki a legmagasabb?  ………………………………………… 
 

b) Karikázd be a megfelelő választ a következő kérdésre:   Judit magasabb-e Évánál? 
 
      igen                           nem                            nem lehet eldönteni ennyi információból 
……………………………………………………………………………………………………….……. 
3. Kerekítsd a 3499,   3453,   3555,   3566,   3501   számokat százasokra! 

 
 

Melyik számoknak nem 3500 a százasokra kerekített értéke?             Karikázd be ezeket! 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Süniéknél 3 almáért 15 diót adnak, egy almáért és egy dióért 2 körtét. Egy körte hány diót ér? 
Lépéseidet írd le! 
 

1alma=___ dió (1 pont) 
 
2 körte= ___ dió (1 pont)    
 
1 körte=___ dió (1 pont)   
 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Négy testvérnek összesen 36 üveggolyója van. Eszternek feleannyi, mint Gergelynek. Daninak 
feleannyi, mint Eszternek. Gyulának feleannyi, mint Gergelynek. Kinek hány üveggolyója van? 

 
 

 



6. Írd be az adott mennyiségeket a megfelelő karikába, ha a 

 

 

tízszeresre mutat 

 

százszorosra mutat 

 

ezerszeresre mutat 

 

 

 

20 dm, 20 m, 2 km, 200 m 
…………………………………………………………………………………………………….……. 

7. Panni egy kancsót és poharakat, majd poharakat és nehezékeket rakott a mérlegre. A mérleg 
mindkét esetben egyensúlyban volt. 

         
a) A kancsó hány pohárral tart egyensúlyt? ........................  
b) 3 pohár ........................ gramm tömegű. 
c) 1 pohár tömege ........................ dkg. 
d) A kancsó tömege ........................  dkg. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Bence rejtvényben adta meg a telefonszámát a barátainak. A rejtvény sorainak kitöltésével találd ki te is 

a számot! 

                                                                              Bence 
  telefonszáma 

a) 429-nek a hétszerese. 

b) Hány pozitív egész szám van meg maradék nélkül 39-ben? 

c) Hány cm-rel egyenlő 1 m + 11 dm + 111 cm? 

d) Mennyi a 79 kisebbik páratlan szomszédja? 

e) Vele minden szám osztható maradék nélkül. 

f) Az 1234 · 3 · 5 szorzatban az egyesek helyén álló számjegy. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Egy matematika versenyen 30 tanuló vett részt. 3 feladatot kellett minden indulónak megoldania. 
Az első feladatot megoldotta 20 tanuló, a másodikat 16, a harmadikat 10. Az első és a második 
feladatot 11, az elsőt és a harmadikat 7, a másodikat és a harmadikat 5, mindhármat 4 tanuló 
oldotta meg. Hány olyan tanuló indult, aki nem tudott megoldani egy feladatot sem? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Elért pontszám: 

 

 

 

Javította: 


