
  BEM JÓZSEF   Jelszó: …….................. 

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY Terem: ………………… 

II. FORDULÓ 2018. február 1.  Hely:……….…………... 

 

 

3. OSZTÁLY 

1. Panna egy olyan sorozatot old meg, amelyben a számok mindig a virágokkal megadott szabály 

ismétlődésével következnek.  

Írd be a hiányzó elemeket! Határozd meg a tulipán jelentését! 

 

 

 

 

        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

2. Eszeske annyi matematikaversenyen vett részt, ahány háromjegyű szám képezhető a 0, 1, 1, 4 

számjegyekből, és annyit nyert meg, ahány szám osztható közülük öttel. 

Hány matematikaversenyen vett részt, és ezek közül hányat nyert meg Eszeske? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

________________________________________________________________________________ 
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Tiszta versenyidő: 45 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 

64   

  2    + 12 

  146  140   

= = = 



3. Aladdin szeretett volna eljutni a szellemek barlangjához. Gyalog 35 hétig tartott 

volna az út, ezért megkérte varázsszőnyegét, repítse oda. Így 35 nap alatt ért célhoz. 

Mennyi időt takarított meg így? Hányszorosa ez az úton töltött időnek?  

Válaszodat indokold! 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Törpapa, Törpicur és Törpilla összesen 120 db piros almát szedett. A gonosz 

Hókuszpók mindhárom törp kosarából ugyanannyi almát csent el. Így amikor 

megszámolták, Törpapának 12, Törpicurnak 27, Törpillának 33 db alma 

maradt a kosarában.  

a) Hány db almát csent el a gonosz Hókuszpók?  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Eredetileg hány alma volt a törpök kosarában külön-külön? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

_____________________________________________________________________________ 
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5. Egy négyzet alakú kert oldalai 25 m hosszúak. Járdát építenek a kert szélén az ábrán látható 

módon és méretben. 

a) Hány méter lesz a kerülete a megmaradó kertrésznek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________ 

 

b) Hogyan és hány méterrel változott a kert kerülete a járdaépítés után, az eredetihez képest? 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Döntsd el és jelöld, hogy igaz (i) vagy  

hamis (h) a gyerekekről írt állítás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Daninak nincs ötöse matematikából és énekből. ___ 

b) Panni csak énekből ötös. ___ 

c) Nem igaz, hogy Juli ötös matematikából és énekből is.  ___ 

d) Zoli és Marcsi nem ötös matematikából. ___ 
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3. osztály 

Kati 
Dani 

Gábor 

Éva 

Juli 

Panni 

Zoli 

Zsolti 

Peti 

Anna 

Marcsi 

25 m 

2 m 

2 m 

2
 m

 



7. Tanítás után a 3. a osztáy tanulói a nyilakkal jelölt irányba távoztak a tanteremből.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döntsd el az alábbi állításokról: „biztos”, „lehet, de nem biztos” vagy „lehetetlen”! 

Tegyél a táblázat megfelelő oszlopába „x” jelet! 

 

 

 

8. Színezd ki az alábbi ábra üres területeit a kék, piros, sárga és 

zöld színek valamelyikével úgy, hogy azonos színű területek 

ne érintkezzenek egymással! (Tehát a szomszédos alakzatok 

nem lehetnek egyforma színűek.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

összes pont: 

 

 biztos 
lehet, de 

nem biztos 
lehetetlen 

A lányok könyvtárba mennek.    

A fiúk könyvtárba mennek.    

A nem napközis 3. a osztályos Kiss Peti nem 

megy könyvtárba. 
   

A keresztfolyosón két nem napközis 3. a 

osztályos gyerek beszélget, Tóth Viki és Fekete 

Zoli. 
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