
   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY 

PYTAGORIÁDA 
A járási forduló feladatai 

33. évfolyam, 2011/2012-es tanév 

                                

Autor: RNDr. Zuzana Valášková 
Recenzent:  Mgr. Darina Juríková, Mgr. Jaroslava Kőszegiová, Mgr. Jaroslava Andrejčíková 
Grafická úprava: Mgr. Milena Partelová, Ing. Tomáš Lučenič 
Jazyková korektúra:  Mgr. Marcela Hrapková  
Rozsah: 1 strana 
Vydal:  IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2012 

 

KATEGÓRIA P3 

1. Három szám összege 80. Ha az első összeadandó 18 és a második 37, akkor mekkora a harmadik 
összeadandó? 

2. Gergő minden reggel almákat rakott egy kosárba. Az első nap egyet rakott bele, a második nap 
kettőt, a harmadik napon hármat. Így folytatta minden nap. Írjátok le, hogy hány almája volt a 
kosárban a hatodik nap délután?  

3. Írjátok le a feladat eredményét:  52 – 43 + 43 – 52 + 1 = 

4. Ricsi mókus nyáron 56 diót raktározott el a kamrában, Misi mókus 65-öt, nővérük, Juli mókus pedig 
79-et. Hány diójuk volt elraktározva összesen a kamrában?  

5. Peti és Ádám megállapították, hogy egy szám hiányzik azok között, amelyek egy papírdarabon voltak 
felírva. Peti azt állította, hogy egy páros szám hiányzik, Ádám viszont azt, hogy egy páratlan szám. 
Határozzátok meg, hogy melyik szám hiányzik az   1, 2, 3, 5, 8, 21, 34 számok között! Írjátok le annak 
a fiúnak a nevét, akinek igaza volt!  

6. Számítsátok ki és írjátok le az eredményt:   11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 

7. Írjátok le, hogy hányszor kell a 25-höz tízet hozzáadnunk, hogy először háromjegyű számot kapjunk!  

8. A bolhák magasba ugráltak. Julcsi bolha magasabbra ugrott, mint Marcsi bolha. Tercsi bolha 
alacsonyabbra ugrott, mint Julcsi bolha. Írjátok le annak a bolhának a nevét, amelyik a legmagasabbra 
ugrott!   

9. Az ebédre várakozó sorban Réka megállapította, hogy előtte 28 gyerek áll, mögötte pedig 12 gyerek 
áll. Írjátok le, hogy hány gyerek állt az ebédre várakozó sorban!  

10. Anyuka 10 darab kiflit vett, darabját 6 centért, tejet 40 centért és kenyeret egy euróért.  Írjátok le, 
hogy hány eurót fizetett az anyuka az üzletben!  

11. Számítsátok ki:   102 + 204 + 98 + 95 =  

12. Írjátok le a feladat eredményét:        1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8 + 9 + 10 = 

13. A mese 1 óra 30 percig tartott. Írjátok le, hogy hány percig tartott a mese!  

14. Írjátok le azt a betűt, amelyik a legkisebb eredményt jelöli: 
A:  59 + 10 + 46  B:  34 + 100 – 56  C: 33 + 44 + 55 – 100  

15. Számítsátok ki:   100 – 23 + 78 + 23 – 78 + 200 = 
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KATEGÓRIA P4 

1. Írjátok le azt a számot, amelyik öt tízesből, hat százasból és tizenhat egyesből áll!  

2. Írjátok le azt a legnagyobb négyjegyű páratlan számot, amelyet a  0, 4, 6, 7, 9 számjegyekből tudunk 
kialakítani. A számjegyek a számban nem ismétlődhetnek.  

3. Írjátok le a feladat eredményét:  22 + 22 +22 + 22 + 22 + 22 + 22 +22 + 22 + 22 = 

4. Írjátok le azt a betűt, amelyik azt a feladatot jelöli, amely eredménye tízesekre való kerekítés után a 
legkisebb: 
A:   12 . 5 – 7 =   B: 17 . 2 + 5 =   C:  19 . 3 – 8 =  D:  54 – 2 . 10 =   

5. Számítsátok ki azoknak a számoknak az összegét, amelyek nagyobbak, mint 7 és egyúttal kisebbek, 
mint 15. 

6. Marci le szerette volna sorba írni az egynél nagyobb számokat. Amikor leírta az 57-et, abbahagyta az 
írást. Írjátok le, hogy hányszor használta az 5-ös számjegyet!  

7. Hány nap készültél a Pitagorasz versenyre, ha 2012. 2. 20-án kezdted és 2012. 3. 28-án fejezted be, 
úgy, hogy minden nap számoltál példákat.  

8. Anna 60 €-t spórolt meg, nővére, Kata  25 €-val kevesebbet spórolt meg, mint Anna. Írjátok le, hogy 
hány eurót spóroltak meg összesen! 

9. A gyerekek a tanító nénivel moziba mentek. A gyerekjegy 2 euró 50 centbe kerül. A felnőtteknek a 
jegy 3 euróba kerül. Hány gyerek ment a tanító nénivel a moziba, ha a tanító néni összesen 28 €-t 
fizetett? 

10.  Peti a futóversenyen a tizenkettedik helyen végzett. Mögötte még tizenöt gyerek futott be a célba. 
Írjátok le, hogy hány gyerek vett részt a versenyen!  

11. A játszótéren 8 kislány volt, és ötször több kisfiú. Írjátok le, hogy hány kisgyerek volt a játszótéren!  

12. Számítsátok ki:   ( 64 – 53 ) . ( 65 – 53 ) . ( 66 – 53 ) . ( 67 – 53 ) . ( 68 – 53 ) . ( 69 – 69 ) = 

13. A mesefilm 10 óra 35 perckor kezdődött és 11 óra 55 perckor ért véget. Írjátok le, hogy hány percig 
tartott a mese! 

14. A postaládát szabályos időközönként, naponta ötször ürítik ki. Első alkalommal 7:00 órakor ürítik, 
utolsó alkalommal 19:00 órakor. Írjátok le, hogy hány óra van akkor, amikor a harmadik alkalommal 
ürítik ki!  

15. A keresett szám háromszorosa 15-tel nagyobb, mint a kétszerese. Írjátok le a keresett számot! 
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KATEGÓRIA P5 

1. Számítsátok ki:   2012  –  567 – 198  –  206  – 340  +  198  + 206  +  340  +  567 = 

2. Hány háromszög van az ábrán? 

                         

3. Mézeséknek három gyerekük volt, akik éveinek összege 45 volt. A legidősebb Petike, a legfiatalabb 
Bence volt. Julcsi idősebb volt, mint Bence. Írjátok le, hogy összesen hány évesek lesznek tíz év múlva 
Mézesék gyerekei!  

4. Márk, Misi és Balázs sportversenyre edzettek. Márk 15:37-től 16:55-ig edzett, Misi 19 perccel tovább 
edzett és Balázs 1 óra 15 percet futott. Írjátok le, hogy együtt összesen hány percet edzettek!  

5. Lilla azt állította, hogy a 2500 fele kevesebb, mint a 10 200 egy negyede. Hajnalka éppen az 
ellenkezőjét állította. Segítsetek nekik, és írjátok le annak a kislánynak a nevét, akinek igaza van!  

6. Botondnak, a favágónak 20 méter hosszú fát kellett szétvágnia. Először félbe vágta, majd a feleket 
újból félbe vágta, majd minden felet újból félbe vágott mindaddig, míg végül minden kis darab 125 
centiméter hosszú lett. Hány vágással érte ezt el Botond?  

7. Írjátok le, hogy milyen számjegyet kell a ☺ helyére írni a 54☺ 679 321 számban, hogy a lehető 
legnagyobb számot kapjuk!  

8. Írjátok le a feladat eredményét:    5. 4 . 5 . 3 . 5 . 4 – 5 . 3 . 5 . 5 . 4 . 4 = 

9. Csodaországban csak háromjegyű, páros számokat használnak, és a számokban a számjegyek összege 
10. A számjegyeik nem ismétlődhetnek. Írjátok le, hogy hány számot használnak Csodaországban!  

10. Melyik számot kell az üres mezőbe tölteni? 
 
 

 

11. Számítsátok ki:   23 . (99 – 88) + 33 . (154 – 144 ) = 

12. Egy apának három fia van. Mindegyik fiának két nővére van. Hány gyereke van az apának?  

13. Emese azt olvasta, hogy négy pók négy nap alatt négy legyet eszik meg.  Írjátok le, hogy hány legyet 
eszik meg nyolc pók nyolc nap alatt!     

14. Számítsátok ki:   1 + (2 + 3) + (4 + (5 + 6) + 7)=  

15. Írjátok le, hogy összesen hányszor szerepel az 1-es számjegy az összes kétjegyű számban!  



   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY 

PYTAGORIÁDA 
A járási forduló feladatai 

33. évfolyam, 2011/2012-es tanév 

                                

Autor: RNDr. Zuzana Valášková 
Recenzent:  Mgr. Darina Juríková, Mgr. Jaroslava Kőszegiová, Mgr. Jaroslava Andrejčíková 
Grafická úprava: Mgr. Milena Partelová, Ing. Tomáš Lučenič 
Jazyková korektúra:  Mgr. Marcela Hrapková  
Rozsah: 1 strana 
Vydal:  IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2012 

 

                                                
                                                          KATEGÓRIA P6 

1. Írjátok le, hogy hány nullára végződik a szorzat:       5 . 5 . 5 . 4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 5 . 4 . 4 . 4 = 

2. Írjátok le azt a számot, amelyet kilencszer kell csökkenteni, ahhoz hogy 120-at kapjunk!   

3. A Virág családot az apuka, az anyuka, gyermekeik: Benedek és Zsuzsika, valamint Pista nagybácsi 
alkotják. Most összesen 168 évesek. Hány évesek lesznek együtt hét év múlva?  

4. Ambrus leírta egymás után az összes páratlan természetes számot. Az 1-essel kezdte és akkor 
hagyta abba, amikor leírta a 111-et. Írjátok le, hogy közben hányszor írta le a 9-es számjegyet! 

5. A következő számhármasokban bizonyos szabály szerint vannak a számok leírva. Az utolsó 
számhármasban hiányzik a harmadik szám. Írjátok le, hogy melyik számot kell a harmadik 
számhármasba beírni:    36,22,14          52, 26, 26       37,25,.... .   

6. Írjátok le az összes felsorolt szám szorzatát:  54,     3,     (424 – 423 – 1),     (56 – 32),     100. 

7. A könyvesboltba 65 vásárló jött. Mindegyikük vásárolt legalább egy könyvet. Krimit 53-an vettek, 
gyerekkönyvet 24 vásárló vett. Hányan vettek krimit is és gyerekkönyvet is? 

8. Számítsátok ki:   543,345 + 342,243 – 543,345 + 123,456 – 342,243 = 

9. Hány 1 cm oldalhosszúságú négyzetet tudtok kivágni abból a téglalapból, melynek oldalai 134 cm 
és 20 cm hosszúak? 

10. Írjátok le, hogy melyik számot kell a számsorban a ♥ helyére írni:  1, 4, 9, 16, 25 , ♥, 49, 64,... 

11. Írjátok le azt a betűt, amelyik a legnagyobb eredményt jelöli: 
A)  1,02 . 22,22                                          B)  1,22 . 22,22 
C)  12,3 . 22,22                                          D)  1,23 . 22,22 

12. A 16 méter oldalhosszúságú négyzet alakú kertet körbe kell keríteni. A körbekerítéshez egymástól 
2 méterre oszlopokat kell állítani. Hány oszlopot kell állítanunk?  

13. Számítsátok ki:     134 – 65 +(32 – 31) – (33 – 32) – (54,54 – 54,53)  = 

14. Az  1,235 ; 2,345 ; 3,456 ; 4,567 számokat először kerekítsétek tizedekre, majd adjátok össze! 
Írjátok le ezt az összeget! 

15. Az egyenesen egymás után kijelöltük az A, B, C, D pontokat. A CD szakasz hossza 3 cm, az AB 
szakasz kétszer olyan hosszú, a BC szakasz pedig 1 cm-rel rövidebb, mint a CD szakasz. Írjátok le, 
hogy milyen hosszú az AD szakasz! Az eredményt deciméterekben írjátok le!  
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                                                                    KATEGÓRIA P7 

1. Számítsátok ki:           =⋅⋅⋅ 6:45:107:314  
2. A szabályos hatszög egy olyan mértani alakzat, amelyet hat egyenlő oldalú háromszögből tudunk 

összerakni. Írjátok le, hogy hány fokos a szabályos hatszög belső szöge!   
3. Számítsátok ki:   22,02 – ( 22,02 –  (22,02 – (22,02 – (22,02 – 0,02))))= 
4. Írjátok le azt a tizedes törtet, amelyet a  © helyére kell írni:      © - 0,25 · © = 2 – 3,25 · © 
5. Ahhoz, hogy Bolond Istók ki tudja szabadítani a királylányt, nagyon sok mérföldet kell megtennie. 

Minden nap 4 mérföldet tett meg, de éjjel a gonosz varázsló 2 mérfölddel mindig visszavitte. A 
nyolcadik nap végén végre megcsókolhatta a királylányt. Hány mérföldre lakott Bolond Istók a 
királylánytól?  

6. Számítsátok ki:   =0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,0  

7. Hányszor nagyobb a 48 és a 36 legkisebb közös többszöröse, mint a legnagyobb közös osztójuk?  
8. Írjátok le, hány kétjegyű szám osztható egyszerre hárommal, kettővel és öttel is!  
9. Írjátok le, hogy hány különböző maradékot kaphatunk, ha az osztó a 12-es szám!  
10. Írjátok le a kivonás eredményét:      14 . 303 . 111 – 21 . 101 . 222 = 

11. Számítsátok ki:   =
−

3

2
1

9

5,0

9

5
2

      Az eredményt írjátok le tizedes tört alakban! 

12. Két testvér, Csanád és Levente, a szünidőben 816 €-t kerestek. Az idősebb Csanádnak több pénzt 
kellett kapni, de a megfelelő arányt nem tudták megtalálni. Először az 5 : 7 arányt választották. 
Később Csanád úgy döntött, hogy még ad egy kicsit Leventének, ezért a pénzt végül is  7 : 9 arányban 
osztották szét. Hány €-val járt jobban Levente az új elosztás szerint?  

13. Téglalap alakú csempéink vannak, amelyek méretei 336 a 630 mm. Ezekből a csempékből a lehető 
legkisebb négyzetet rakjuk ki. Írjátok le, hogy hány milliméter lesz az így kapott négyzet oldala!  

14. Írjátok le, hogy hány nullára végződik az eredmény:  0,25 . 40 . 25 .  4 . 100 . 25  

15. Peti a nagypapájával sétált és találkoztak egy ismerős bácsival, aki megkérdezte Petit, hogy hány 
éves. Peti így felelt: „Ha megszorozza az éveim számának a felét, annak negyedével és harmadával, 
megkapja a nagypapám éveinek a számát, aki 72 éves.” Írjátok le, hogy hány éves Peti!  
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                                                                                 KATEGÓRIA P8 

1. Írjátok le azt a számot, amely az egyenlet megoldása:           

                                   






 −+=






 −−
123

2
8

3
25,0

xx
xx  

2. Alakítsátok át a 0,775 ha-t négyzetmilliméterekre, és írjátok le, hogy nullát tartalmaz az 
eredmény!  

3. Számítsátok ki:   120,021 – (120,021 –  (120,021 – (120,021 – (120,021 – 0,021))))  = 
4. Hány másodperc két óra 20 %-a?  
5. A  2, 3, 5, 7, 8 számokat kártyákra írtuk fel. Rakjátok ki belőlük az összes olyan számot, amelyek 

számjegyeinek összege 20. Írjátok le, hogy ezek közül hány páros szám van! 

6.  Az ábrán levő ABC háromszögben a K, L pontok az AB oldalon fekszenek és azt egyenlő részekre 
osztják fel.  Az M, N pontok a CK szakaszon vannak úgy, hogy azt szintén egyenlő szakaszokra 
osztják. Számítsátok ki az ABC háromszög területét, ha az MNB 
háromszög területe 5,4 cm2.  Az eredményt négyzetmilliméterekben 
írjátok le!  

 
 

7. Írjátok le, hogy hány köbdeciméter a 60 000 mm2 felszínű kocka térfogata! 

8. Számítsátok ki azoknak az egész számoknak a szorzatát, amelyek nagyobbak vagy egyenlőek, mint  

-12 és egyúttal kisebbek, mint 34.  

9. Írjátok le a szorzás eredményét:   

(20,67 : 37 + 16,33 : 37) . (13,67 : 37 + 23,33 : 37) = 

10.  Írjátok le az eredményt vegyes tört alakban: =
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11. Zoli vámpírokról szóló könyvet olvasott. Olvasás közben mindig feljegyezte, hogy az oldal 
számozásánál hányszor használták a 3-as számjegyet. Az utolsó oldalig, amelyet elolvasott éppen 
50-szer használták fel. Legkevesebb hány oldala volt a könyvnek?   

12. Hétfőn eladták a raktáron levő MP3-as lejátszók három negyedét. Kedden eladták a maradék negyedét. 
Legkevesebb hány lejátszójuk volt a raktáron hétfőn nyitás előtt? 

13. Írjátok le az eredményt tizedes tört alakban:        0,2 . 1,5 . 0,2 . 1,5 . 0,2 . 1,5 =   
14. Négy számot sorba írtunk a legkisebbtől a legnagyobbig. Minden szám öttel nagyobb, mint az 

előtte levő szám. Az összes szám összege kettő. Írjátok le a számok közül a legkisebbet!  
15. Írjátok le az eredményt:  0,5 – ( 0,5 – ( 0,5 – (0,5 – ( 0,5 + 0,5)))) = 

 


