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1. Az állatkerti ajándékboltban sokféle kedves ajándék közül választhatsz. 
Az ajándéktárgyak árlistája segít megválaszolni a következő kérdéseket!  

 
a) Mennyibe kerül összesen egy orángutános póló és egy plüsszebra? 

 
 
b) Mennyi visszajárót kap az a vásárló, aki egy plüsszsiráfot szeretne venni, és négy 200 forintossal 
fizet?_________________________________________________ 
 
c) Mennyi visszajárót kapsz, ha 2000 forintossal fizetsz egy oroszlános 
baseballsapkáért?____________________________________________________ 
 
d) Hány képeslapot tudsz venni 240 forintért?_____________________________ 
 
e) Mennyit fizetnél egy tolltartóért és egy háromdarabos golyóstollkészletért összesen? 
 
 
f) Egy jegyzetfüzet és egy plüssflamingó mennyibe kerül összesen?   
 
 
g) Az egyik látogató ezeket a fémpénzeket dobta az adománygyűjtő ládába: két 20 forintos, három 
50 forintos, öt 10 forintos, és négy 5 forintos. Mennyi pénz ez 
összesen?__________________________________________________________ 
 

Ajándéktárgyak árlistája 
Golyóstoll (három darab) 900 Ft 
Plüssflamingó 2380 Ft 
Plüsszsiráf 750 Ft 
Orángutános póló 3285 Ft 
Oroszlános baseballsapka 1185 Ft 
Jegyzetfüzet 1125 Ft 
Plüssgorilla 1200 Ft 
Tolltartó 1050 Ft 
Képeslap 60 Ft 
Plüsszebra 1500 Ft 

 
 14 pont  

Tiszta versenyidő: 60 perc. 
A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! 
A megoldás menetét, gondolataidat részletesen és pontosan 
írd le, a részeredmények is pontot érhetnek. 
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2. Írd le azoknak a képeknek a számát, amelyekre igaz egy-egy állítás!  
 

  
 

a) Mindegyik házon van kémény.___________ 
b) Nem mindegyik házon van kémény._______ 
c) Egyik ház sem kéménytelen._____________ 
d) Nincs olyan ház, amelyen van kémény._________ 
e) Mindegyik ház kéménytelen.___________ 
f) Van olyan ház, amelyiken nincs kémény.__________ 
g) Van olyan ház, amelyen van kémény.___________ 
h) Van olyan ház, amely nem kéménytelen.___________ 
i) Nem mindegyik ház kéménytelen.___________ 
j) Egyik házon sincs kémény._____________ 
 
 

3. Egy karkötő 3 fehér és 5 fekete gyöngyből áll. A karkötőket összesen 64 
gyöngyből fűztük meg. Mennyi fekete gyöngyre volt szükségünk az ékszerek 
elkészítéséhez? 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 
 
 

15 pont  

6 pont 
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4. A falióra a hátam mögött van. Csak a tükörből látom, hogy mennyi az idő. 
A falióra késik 15 percet. Rajzold le mennyit mutat az óra, ha a tükörben 
az alábbi óraállást látom?   

 
Állítsd be a pontos időt, s rajzold le, mit látnál a tükörből? 

 
 

 
 
5. Az állatkert teknőse Gusztáv és Timó. Hogy Gusztáv hány évvel korábban 
született, megtudhatod, ha a számtáblázatban összeadod a nyilak szerint lépegetve a 
számokat! Az egyestől indulj! 
 
1 4 9 3 4 6 
9 2 3 0 5 4 
7 7 3 2 8 7 
6 4 2 0 2 3 
4 0 8 7 6 5 
 
                                  
                                  
                                  
                                  
 
Gusztáv négyszer annyi idős, mint Timó. Hány évesek a teknősök? 
Próbálgass! Készíts táblázatot! 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

6 pont 

8 pont 
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6. A gondozók kényelmes ágyat építenek Zizunak, a zsiráfnak. Ehhez szalmabálákra 
van szükségük. Egy kicsi autóval indultak el a bálákért. A jármű nincs teljesen tele 
szalmával. A szalmabálák egyenként 2 méter hosszúak és 1 méter szélesek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zizunak egy 8 méter hosszú és 6 méter széles ágyra van szüksége. Rajzolj! 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Hány bálát kell még a kocsira felpakolni Zizu ágyához? 
 

                                   
                                   
                                   
 
Ha Zizu beérné fele olyan vastag ággyal is, a bálákat félbe lehetne vágni.  

b) Ha így lenne, hány bálát kell még felrakni az autóra? 
 

                                   
                                   
                                   
                                            
                                                                                                                         
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zizu vagyok,  álmos 
vagyok….. 
Kész az ágyam?  
IGEN? 
Jaj, de jó!!! Hurrá!!! 

8 pont 


