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KATEGÓRIA P3 

1. A tanító néni megkérte a harmadikosokat, hogy segítsenek neki kiszámítani, hány szék kell a szülők 
számára tartott előadásra. Az előadásra két osztály diákjainak a szülei jönnek. A III.A–ban 25 tanuló 
van, a III.B–ben  24 tanuló. Minden diák meghívta mindkét szülőjét. Legalább hány széket kell sorba 
rakniuk ahhoz, hogy minden szülő le tudjon ülni? 

2. Írjátok le a feladat megoldását:  18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 

3. Az 57 és a 68 számok között néhány szám van. Írjátok le, hogy mennyi!  

4. Számítsátok ki:  ( 55 – 10) – ( 45 – 20) – (35 – 30) = 

5. Az anyuka paprikát akart ültetni.  50 magja volt, melyekből csak 38 növény növekedett. Írjátok le, 
hogy hány olyan magja volt, amelyik nem csírázott ki!  

6. Írjátok le a feladat megoldását:           2 . 5 + 3 . 5 + 4 . 5 = 

7. Gyurinak és Ádámnak együtt 30 autója volt. Ádámnak kétszer annyi autója volt, mint Gyurinak. 
Írjátok le, hogy hány autója volt Gyurinak!  

8. Írjátok le a feladat megoldását:   88 – (68 – 8) + (20 – 8) = 

9. Pali öccse befestett egy számot a feladatban:    88  –  ♥ = 68 – 12 .       
Írjátok le, hogy melyik szám volt befestve! 

10. Számítsátok ki: 150 + 145 – 149 + 146 – 148 + 147 – 147 – 146 – 145 + 149 + 148 = 

11. Két szám különbsége 100. A kivonandó 55. Írjátok le a kisebbítendőt!  

12. Hétfőn Kata 13 példát számított ki. Kedden kétszer annyi példát számolt ki, mint hétfőn. Szerdán 
kétszer annyit számolt ki, mint hétfőn. Hány példát oldott meg Kata ezen a három napon?  

13. Három harmadikos stafétát futott a futópályán. Az első 14 percig futott, a második 16 percig. Mennyi 
ideig kellett a harmadiknak futnia, ha együtt összesen háromnegyed órát kellett futniuk?  

14. Hány eurója volt az anyukának a pénztárcájában, ha kettő kéteurósa, öt egyeurósa és egy tízeurósa 
volt?  

15. A havas lejtőkön 68 síelő síelt, 34 ember hódeszkázott, ezen kívül a lejtőn 10 szánkót számoltunk 
meg. Minden szánkón három szánkózó ült. Hányan hódoltak a téli sportoknak?  
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KATEGÓRIA P4 

1. Levente és Peti sakkmaratont játszottak, amely 3 óra hosszan tartott. Hány órát játszott Peti?  

2. Az  1, 2, 4, 7, 11, 16, ___  számokat bizonyos szabály szerint írtuk le. Írjátok le azt a számot, amelyik a 
16 után fog következni!  

3. A csiga egy 10 méter mély gödörből mászott ki. Napközben 4 métert mászott felfelé, éjjel 3 métert 
csúszott vissza. Hány nap alatt jutott ki a gödörből?   

4. Katának két lánytestvére volt, Virág és Anna. Idén együtt 29 évesek voltak. Hány évesek lesznek 
együtt összesen 3 év múlva?   

5. Az egyik zsebemben 5 euróm van, a másikban öteurósom és kettő kéteurósom van. Hány eurót kell a 
másik zsebemből az egyikbe áthelyeznem, hogy mindkét zsebemben ugyanannyi euróm legyen?  

6. Írjátok le a feladat megoldását:                 8 . 9  – 7 . 8  –  2 . 7 =  

7. Az 54, 37, 89 és 102 számokat kerekítsétek tízesekre, majd a kerekített számokat adjátok össze! 
Írjátok le azt a számjegyet, amelyre az összeg végződik! 

8. A patakban egy 240 cm hosszú rúd állt. A víz felszíne alatt volt a rúd egy része, a víz felszíne felett 
pedig kétszer olyan hosszú, mint a víz alatt. Írjátok le, hogy hány deciméter hosszú rúd volt a víz 
felszíne felett!  

9. Írjátok le a feladat megoldását:   
185 – 83  + 184 – 79 + 183 – 80 + 182 – 81 + 181 + 180 – 82 + 179 – 85 – 84 = 

10. A Vackorról szóló könyvnek 156 oldala volt. Írjátok le, hogy az oldalak számozásánál hányszor 
használták az 5-ös számjegyet!  

11. Számítsátok ki:  5 . 7 – 5 . 6 + (5 . 6 – 5 . 4 + 4 . 5) = 

12. Írjátok le, hogy hány páros szám nagyobb, mint a 7 és a 7 szorzata és ugyanakkor kisebb mint a 20 és 
a 4 szorzata!  

13. A 45-höz hozzáadjuk a 10-et. 55-öt kapunk eredményül. Az eredményhez megint hozzáadunk 10-et. 
Írjátok le, hogy hányszor kell a 45-höz hozzáadnunk a 10-et ahhoz, hogy először háromjegyű számot 
kapjunk? 

14. Írjátok le a feladat megoldását:   143 + 144 + 147 + 145 + 146 – 46  – 43 – 44 – 45 – 47  =  

15. Három fiú húsvétkor 48 tojást, 10 zacskó cukorkát és 14 almát kapott az öntözésért. Írjátok le, hány 
egész tojás jut mindegyiküknek, ha mindhárman egyenlő számú tojást kaptak! 
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KATEGÓRIA P5 

1. Írjátok le azt a betűt, amely a 3 156 789 százasokra helyesen kerekített értékét  jelöli: 
A:  3 156 700 B:  3 157 800  C: 3 156 600  D: 3 156 889  E: 3 156 800  

2. Duci maci egy óra alatt 45 kalácsot eszik meg. Hány kalácsot enne meg 40 perc alatt, ha ugyanilyen tempóban 
folytatja az evést?  

3. A néprajzcsoportba járó gyerekek   1 m 7 dm 6 cm hosszú korbácsot készítettek. A nyele 26 cm hosszú volt. 
Írjátok le, hogy hány centiméter hosszú volt a korbács fonott része!  

4. A táblázatban különböző számok vannak. Írjátok le a táblázatból azt a számot, amely páratlan és egyúttal 
számjegyeinek az összege a legkisebb! 

 

 

5. Benedek összeadta az összes egyjegyű természetes számot. Írjátok le az összeadás eredményét! 

6. Hókuszpóknak, a nagy varázslónak két varázsnyula van Mikk és Makk. Mindketten nagyon szeretnek a fellépés 
előtt szunyókálni. Mikk 2 óra 24 percet aludt, Makk 35 perccel hosszabb ideig. Írjátok le, hogy hány percet 
aludtak együtt összesen!  

7. Az autó és két labda 28 €-ba került. Két autó és egy labda 44 €-ba került. Írjátok le, hogy hány euróval drágább 
az autó, mint a labda! 

8. Az utcákat úgy számozzák, hogy az egyik oldalon a páros, a másik oldalon a páratlan számok vannak. Eszter az 
utca elejétől azon az oldalon ment, ahol a páratlan számok voltak. Az iskola előtt, amely szintén páratlan 
számú, észrevette, hogy az utca ezen oldalán éppen a tizenötödik hármas számjegyet számolta meg. Hányas 
szám van az iskolán? Az utca elején egyes számmal kezdődött a számozás.  

9. Írjátok le a feladat megoldását: 1 234  - 567 + 1789 – 234 + 2 567 – 789 + 6 =  

10. Írjátok le azt a számot, amelyet úgy kaptok, hogy a 12 és a 6 számok összegének háromszorosából kivonjátok a 
különbségük ötszörösét! 

11.  A gyertya a tortán 7 perc alatt ég el. A szülinapos tortán 12 gyertya ég. Írjátok le, hogy hány percig fognak a 
gyertyák a tortán égni, ha egyszerre gyújtották meg a gyertyákat!  

12. Írjátok le a feladat megoldását:  (3 132 – 345) . ( 3 456 – 465) . ( 34 456 + 132 432) . (32 . 4 – 2 . 4 . 8 . 2)= 

13. Málna úr és Eper úr szomszédok voltak és azon vitatkoztak, hogy kinek van hosszabb kerítése a kertje körül. 
Eper úr azt állította, hogy az ő négyzet alakú kertjének minden oldala 240 dm hosszú, a kapu 5 dm széles. 
Málna úr azt állította, hogy az ő háromszög alakú kertjének minden oldala egyformán 30 méter hosszú és két  
6 dm széles kapuja van. Melyik kertésznek van hosszabb kerítése? 

14. Számítsátok ki:  ( )[ ] =⋅+−+−−⋅ 44519619719819950025  

15. Tizenöt fecske ült egymás mellett a villanydróton. A távolság két szomszédos fecske között mindig 
ugyanakkora. Az első és az utolsó fecske között a távolság 4 méter 20 centiméter. Írjátok le, hogy hány 
centiméter a távolság az ötödik és a hatodik fecske között!   

12 589 13 784 123 016 1 007 129 9 099 
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KATEGÓRIA P6 

1. Írjátok le azt a számot, amelyik az 5,76 és a 14,56 számok között éppen középen van! 

2. A nagypapa és az unokája életkorának a szorzata 483. Írjátok le az életkoruk összegét! 

3. Számítsátok ki:  22 007 + 1 589 – 1 697 – 1 589 + 1 697 + 1 999 – 1 995 = 

4. Írjátok le azt a legnagyobb kétjegyű számot, amely számjegyeinek az összege 15. 

5. Két, egymástól 66 cm távolságra levő csiga mászik egymással szemben. Csanád csiga   6 
centimétert mászik egy perc alatt. Csaba csiga 5 centimétert tesz meg egy perc alatt. Írjátok le, 
hogy hány perc múlva találkoznak!  

6. Számítsátok ki:  28 – (27 –26 + 25 – 24 ) – (28 – 27 + 26 – 25 ) + 25 – 23 = 

7. 5 dollárért 250 cseh koronát kapunk. 5 euróért 150 cseh koronát kapunk. Hány eurót kapunk 6 
dollárért?  

8. Peti, Máté és Lili életkorának az összege 40. Írjátok le, hogy mennyi volt az életkoruk összege 3 
évvel ezelőtt!  

9. Írjátok le, hogy hány háromszög van az ábrán:  
 

 

 

10. A repülő 11 perc alatt 231 000 métert repült. Hány kilométert repült 0,5 óra alatt? 

11. Az 56 130 029 számból húzzatok ki 2 számjegyet úgy, hogy a lehető legkisebb páros szám 
maradjon! Írjátok le azt a számot, amely a kihúzás után marad!  

12. Írjátok le az összes szám szorzatát 0-tól 150-ig! 

13. A garázsban összesen 22 autó és motorbicikli parkolt. Az összes kerekük száma 80. Írjátok le, hogy 
hány motorbicikli volt a garázsban!  

14. Írjátok le azt a betűt, amely a legnagyobb eredményt jelöli: 
A:  46 . 44  B:  45 . 43  C:  44 . 42  D:  43 . 41 
                                                                                                           

15. Számítsátok ki: ( )[ ]{ } ( )[ ] =−−−−−−−−− 2222222222  
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KATEGÓRIA P7 

1. A háromszög egyik oldala 7 cm a másik 16 cm hosszú. A háromszög oldalainak a hosszai egész 
számok. Írjátok le, hogy mekkora lehet a harmadik oldal legnagyobb hossza!  

2. Az A csúcsnál levő szög külső szögének a nagysága  112°32´. A B csúcsnál levő szög nagysága 43°54´. 
Írjátok le, hogy hány fok a háromszögben levő szögek összege!  

3. A halastavon tavirózsák nőnek. A számuk mindennap megkétszereződik. Az egész felszínt 8 nap alatt 
nőné be a tavirózsa. Írjátok le, hány nap alatt nőné be a halastó egynegyedét! 

4. Írjátok le azt a számjegyet, amelyre a szorzás eredménye végződik: 

                                                543 129 . 65 . 432 . 897 = 

5. Egy 6 cm élű fakockát kékre festünk. Amikor a festék megszárad, szétvágjuk a kockát 1 cm élű 
kockákra. Írjátok le, hogy hány kis kockának lesz három lapja kékre festve! 

6. Számítsátok ki: 5,43 : 0,01 . 0,01 : 0,03 = 

7. 0-tól 10 000-ig az egész számok közé betűket írtunk: 0a1b2c3d4e5f6g7a8b9c10d11e12f13g14a15b...  
Írjátok le azt a betűt, amely az 501 és az 502 számokat választja el! 

8. Írjátok le a feladat megoldását: 2 011 – 1. {2011 –  [212 – (204 – 204) – (206 – 206)] – 208}= 

9. Írjátok le törzsalakú tört alakban: az egy negyed egyharmada kisebbítve az egy ötöd felével!  

10. A 11 037 023-ban cseréljétek át három számjegy sorrendjét úgy, hogy a lehető legkisebb szám 
keletkezzen! Írjátok le az így keletkezett számot! A szám nem kezdődik nullával. 

11. Zolika a vakáció alatt segített nagyapának a kertben kiásni a fatönköket. Ha mindennap 24 fatönköt 
ásott volna ki a 21 helyett, egy nappal előbb kész lett volna a munkával. Hány fatönköt kellett 
kiásnia?  

12. A páratlan ötjegyű szám számjegyeinek az összege öt és a szám két nullát tartalmaz. Ha a számban 
minden számjegyet egy hellyel balra csúsztatunk és az első számjegyet hátra írjuk, akkor 20 988-cal 
kisebb számot kapunk. Írjátok le az eredeti számot! 
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19
 törtek közül írjátok le a legnagyobbat! 

14. Melyik számjeggyel helyettesíthetjük a ♥ -t a 12 34♥ számban úgy, hogy a szám 12-vel osztható 
legyen? Írjátok le azt a számjegyet, amelyet a ♥ helyére írtatok! 

15. Ha egy ismeretlen számot 10 %-kal megnagyobbítunk, akkor 1320-at kapunk. Írjátok le az eredeti 
számot! 
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KATEGÓRIA P8 

1. Írjátok le, hogy hány fok az egyenlő oldalú háromszög belső szögeinek az összege!  

2. Írjátok le a feladat megoldását törzsalakú tört alakban: =
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3. Egy téglalap alakú papírt, amelynek a hosszabb oldala 30 cm hosszú, félbe hajtunk, majd megint félbe 
hajtunk. Azután még egyszer félbe hajtjuk. A papírlapból összehajtogatott kis téglalap területe 6 000 
mm2. Írjátok le, hány centiméter volt a téglalap másik oldala! 

4. Írjátok le, hogy legtöbb hány részre tudja a síkot felosztani 4 metsző egyenes!  

5. Írjátok le, hogy hány fokos a szabályos húszszög belső szögének a nagysága! 

6. Írjátok le azt a számot, amelyet, ha elosztunk 312-vel a hányados 676, a maradék pedig 270 lesz. 

7. A  KLMN négyszögben a K csúcsnál levő szög nagysága 24° 32´. Az L csúcsnál fekvő szög kétszer 
nagyobb, minta K csúcsnál fekvő. Az M és N csúcsoknál levő szögek összege 286° 24´. Írjátok le, hogy 
hány fok ebben a négyszögben levő szögek összege!  

8. Melyik számot helyettesíthetjük az x helyére az egyenletben, hogy érvényes legyen: 
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9. A hasáb egyik élét a négyszeresére növeljük, a másikat a felére csökkentjük, a harmadikat 
változatlanul hagyjuk. Írjátok le az új és az eredeti hasáb térfogatainak arányát!  

10. Írjátok le a 60 és a 72 számok legkisebb és legnagyobb közös osztóinak a szorzatát! 

11. Négy egyforma teljesítményű szivattyúval 40 óra alatt töltjük meg a tartályt. Írjátok le, hány 
szivattyút kellene használnunk, ha az időt 20%-kal szeretnénk csökkenteni! 

12. Számítsátok ki: 1,203 + 2,209 + 3,213 +4,215 + 5,219 - 4,205 - 2,207 - 1,213 - 5,217= 

13. Ha tudjátok, hogy  A = 312 ⋅    és   B =   
3

12
 ,    számítsátok ki:   A : B = 

14. Írjátok le, hogy hány öttel osztható négyjegyű számot tudunk a 0,1,2,3,4,5 számjegyek segítségével 
leírni! A számjegyek nem ismétlődhetnek. 

15. Írjátok le azt a számot, amelyre az 
1

1
2 −
−

x

x
 kifejezés értéke 1 lesz! 

  


