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1.   

         
   

 

 

 

 

 

 

Válasz: 
 

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

2.   

 
 

 
 

 

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

 

3. Kati és Tomi csigaházakat gyűjtenek. Katinak 24 csigaháza van. Tominak feleannyi, mint Katinak. 
Megszámolták, hány csigaházuk van összesen. Melyik állítás nem igaz a kapott számra? 
Karikázd be azt a betűt! 
 A Ez a szám a 30 és 40 közötti páros szám. 
 B Ez a szám 40-nél kisebb, és a számjegyeinek összege 9. 
 C Ez egy olyan 30-nál nem kisebb szám, aminek a tízesek  
 helyén álló számjegye 3-mal nagyobb, mint az egyesek helyén álló szám. 
 D Ez a szám a 12-nek a többszöröse. 

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

 
4. A villanydróton 24 fecske ült úgy, hogy 20 cm távolság volt köztük. Írd le, hogy hány centiméter 

van az első és az utolsó fecske között! 

 

Válasz: 
 

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

 

 

 

A kisboltban szalagokat is árulnak. Az első tekercsen 170 méter szalag van, a 

másodikon 230 méter. A harmadikon 90 méterrel kevesebb van, mint az első és 

második tekercsen összesen. Hány méter szalag van összesen a kisboltban? 

 

Nyuszi Gyuszi és Nyuszi Panna összemérték ugrásaikat a tisztáson. 
Nyuszi Gyuszi 2 ugrása ugyanolyan hosszú, mint Nyuszi Panna 3 ugrása. 
Nyuszi Gyuszi 14 ugrással ért el a bokortól a nagyfenyőig. Hányat ugrott 
ugyanitt Nyuszi Panni?  
Karikázd be a helyes választ! Számolással bizonyítsd döntésed! 
 

A 11-et         B    21-et             C 17-et     D 28-at         ugrott Panni. 
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5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

6. Két testvér között a korkülönbség 3 év. Hány éves Tomi és húga Kati, ha most együtt 21 évesek? 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Csibe Csaba piros, kék és sárga tojásokat festett. Utána 

hosszúkás, kerek és szögletes fedett kosarakba rakta. Azt 

mondta Cilikének, ha kitalálja, melyik kosárba melyik tojást rakta, 

akkor mindháromból ad neki egyet ajándékba. 

Annyit elárult, hogy   

- a piros az ovális vagy a szögletes kosárban van 
- a kék nem az oválisban és nem a kerek kosárban van 
Írd a kosarak alá, milyen színű tojások vannak benne! 

                                                   

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

Elért pontszám: 

Összesítette:                                                         nevelő 
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