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KATEGÓRIA P3 

1. Két kalácsért 32 centet fizetnénk. Hány centet fizet Peti, ha saját magának és három 
testvérének is vesz egy-egy kalácsot?  

 
2. Írjátok le egy szóval, hogy milyen műveleti jelet kell a példában a négyzetecskébe 

helyettesítenünk:                  82  9= 52 + 21 ? 
 

3. A számítógépes szaktanteremben egy számítógép mellett csak két diák dolgozhat. Írjátok 
le, hogy legtöbb hány diák dolgozhat a szakteremben, ha 13 számítógép van benne és az 
egyik számítógépen a tanító bácsi dolgozik?  

 
4. Számítsátok ki:        6 +  32 –  3 – 12 – 2 –12  = 

 
5. Az 5 182 számból húzzatok ki két számjegyet úgy, hogy a lehető legnagyobb kétjegyű 

számot kapjátok, majd úgy, hogy a lehető legkisebb kétjegyű számot kapjátok. Írjátok le a 
különbségüket! 

 
6. Virág nagymamája három év múlva hatvan éves lesz. Írjátok le, hogy hány évvel ezelőtt 

ünnepelte az ötvenedik születésnapját!  
 

7. Írjátok le a feladat eredményét:      23 – 20 + 3 – 3 + 6 – 6  = 
 

8. Misi mókus nyáron diót gyűjtött két odúba. Az egyik odúban hetven diója volt, a másikban 
ötven diója. Írjátok le, hogy hány diója maradt még a tél végéig, ha eddig a diók felét ette 
meg!  

9. Az  1, 5, 6 és  4 számjegyekből alkossátok meg a lehető legnagyobb négyjegyű számot 
úgy, hogy minden számjegyet csak egyszer használtok fel! Írjátok le az így keletkezett 
szám számjegyeinek az összegét!  

10. Írjátok le, hogy hány számjegyet írtok le, ha leírjátok a 2-nél nagyobb, de 11-nél kisebb 
számokat!  

11.  Írjátok le a feladat eredményét:     55 – 7 – 7– 7 + 21 = 

12.  A lánytestvér két évvel idősebb, mint az öccse. Írjátok le, hogy három év múlva hány 
évvel lesz idősebb a lánytestvér az öccsénél!   

13. Máténak a táskában 2 kék és 2 piros ceruzája van. Legkevesebb hány ceruzát kell 
kivennie a táskából, hogy biztosan legyen két azonos színű ceruzája!  

 

14. Anna előtt az ebédre álló sorban 12 gyerek állt. Anna az utolsó előtti volt a sorban. Hány 
gyerek állt a sorban?  

 
15.  Írjátok le, hogy hányszor írjuk le az 1-es számjegyet, ha leírjuk egymás után a számokat 

1-től  20-ig! 
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KATEGÓRIA P4 

1. Írjátok le, hogy hány nulla lesz a feladat eredményében:   2 . 5 . 10 . 2 = 

2. Írjátok le azt a legkisebb háromjegyű számot, amely számjegyeinek összege 15!  

3. Három szám összege 168. Az első összeadandó 55, a második 28-cal kisebb. Írjátok le, 
hogy mennyi lehet a harmadik összeadandó!   

4. Gyuri sorban állt az ebédre. Megszámolta, hogy előtte tizenhárom gyerek áll, mögötte pedig 
húsz gyerek áll. Írjátok le, hogy hány gyerek állt a sorban!  

5. Írjátok le, hogy melyik számot kell a  helyére írni, hogy érvényes legyen:  

                                               76 – 4 .  + 6 . 4 – 76 = 0 

6. Hófehérke mind a hét törpének cukorkákat osztogatott. Mindegyiknek a bal kezébe egy 
cukorkát, a jobb kezébe pedig két cukorkát adott. Írjátok le, hogy hány cukorkát osztott szét 
Hófehérke!  

7. Réka a matematika házi feladatát három perc és 30 másodperc alatt oldotta meg, Bence 210 
másodperc alatt, Gergő pedig 20 másodperc híján öt perc alatt. Írjátok le annak a gyereknek 
a nevét, aki a leghosszabb ideig oldotta a feladatot!  

8. Írjátok le, hogy hány centiméter szalagra lesz Anikónak szüksége öt négyzet alakú terítő 
körbeszegéséhez, amiket az anyukájának a születésnapjára készít, ha egy terítő oldalának a 
hossza 25 cm! 

9. Jancsi alacsonyabb, mint Feri. Márk magasabb, mint Feri. Máté alacsonyabb, mint Jancsi. 
Írjátok le, a legalacsonyabb fiúnak a nevét! 

10.  Írjátok le a feladat eredményét: 97 – 24 – 3 + 27 = 

11.  A 3, 5, 6 és 9 számjegyekből alkossátok meg a lehető legnagyobb négyjegyű számot, úgy, 
hogy minden számjegyet csak egyszer használjatok fel! Írjátok le az így keletkezett szám 
számjegyeinek az összegét! 

12. Írjátok le, hogy hány számjegyet írtok le, ha egymás után leírjátok az 5-nél nagyobb, de 15-
nél kisebb számokat!    

13. Írjátok le, hogy melyik számot kell 5-ször kisebbíteni ahhoz, hogy 100-at kapjunk!  

14.  A lánytestvér négy évvel idősebb, mint az öccse. Írjátok le, hogy hat év múlva hány évvel 
lesz idősebb a lánytestvér az öccsénél!   

15.  Leventének a táskában 3 kék és 3 piros tolla van. Írjátok le, hogy legkevesebb hány tollat 
kell kivennie a táskából, hogy biztosan legyen a kivettek között két azonos színű toll!  
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KATEGÓRIA P5 

1. Írjátok le azt a számot amelyiket a * helyére kell írni a példában: 
     (14 – 5) . (* – 9 ) . 15 = 0 

2. Írjátok le, hogy hány nulla lesz a feladat eredményében: 23 . 203 . 2 003 = 

3. Peti húga két példában kiradírozott számokat.:   
A példák:  a) 730 : _____ = 6, maradék  4 
                 b)  (15 + 4) . (____ – 9 ) = 0 
Írjátok le a kiradírozott számok összegét! 

4. Írjátok le azt a legnagyobb háromjegyű számot, amely számjegyeinek összege 15! 

5. Írjátok le az összes helyes eredmény összegét: 
      58 – 42 : 6 = 51                                8 + (12 : 4 ) . 2 + 5 = 20           
4 + 3 . (14 – 4) =34                                       5 . 8 – 8 : 4 . 4 = 31 

6. A Pozsonyból Kassára közlekedő gyorsvonatnak Pozsonyból 13:45-kor van az indulási ideje, az 
érkezési ideje pedig 17:20-kor. Írjátok le, hogy hány percig tartott az út, ha a rossz idő miatt 25 
percet késett a gyorsvonat! . 

7. Kata a vámpírokról szóló könyv olvasásakor észre vette, hogy elölről is és hátulról is éppen a 79. 
oldalt olvassa. Írjátok le, hogy hány oldalas a könyv!  

8. Írjátok le azoknak a számjegyeknek a szorzatát, amelyeket ki kell húzni a 935 168 számból 
ahhoz, hogy a lehető legnagyobb négyjegyű számot kapjuk!  

9. A csigák nagy maratoni csúszó-mászó bajnokságán Géza csiga győzött, aki az adott idő alatt      
3 m 54 dm 120 cm-t tett meg. A második Csaba csiga volt, aki 12 dm és 80 cm-rel rövidebb távot 
tett meg ugyanazon idő alatt. Írjátok le, hogy hány centimétert tett meg Csaba csiga! 
 

10. Számítsátok ki:        8 . 32  – ( 5 . 32 + 2 . 32 ) =  
 

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

12. Két kezünkön 10 ujjunk van. Hány ujj van tíz kézen?  

13. Tóth anyukának három fia van, mindegyik fiának két lánytestvére van. Írjátok le, hogy hány 
gyerek van a Tóth családban!  

14.  A négyzetbe a számokat bizonyos szabály szerint írtuk be. Írjátok le, hogy melyik számot kell a 
hiányzó négyzetecskébe írni!  

 
 
 
 
 

15. A jobb zsebemben 15 euróm van. A balban 19 euró. Írjátok le, hogy hány eurót kell az egyik 
zsebemből a másikba áthelyeznem ahhoz, hogy mindkét zsebemben ugyanannyi legyen!  
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KATEGÓRIA P6 

1. Írjátok le, hogy hány egyes számjegy lesz a feladat eredményében: 
                                   1,1 . 1,01 . 1,001 =  

2. Írjátok le a legnagyobb számjegyet abban a legnagyobb háromjegyű számban, amely 
számjegyeinek az összege 13! 

3. Írjátok le az összes rossz eredmény szorzatát: 
      58 – 42 : 6 = 51                                 8 + (12 : 4 ) . 2 + 5 = 20           
4 + 3 . (14 – 4) = 34                                       5 . 8 – 8 : 4 . 4 = 31 
 

4. Írjátok le, hogy melyik számot kell az x helyére írni, hogy érvényes legyen:  
256 – 4 . x + 11 . 4 – 256 = 0 

 
5. Írjátok le az eredmény összes számjegyének a szorzatát:  

                             11 . 32  – ( 8 . 32 + 2 . 32 ) = 

6. Írjátok le, hogy hány deciméter szalagra lesz Andreának szüksége hét négyzet alakú 
terítő körbeszegéséhez, amiket az anyukájának a születésnapjára készít, ha egy terítő 
oldalának a hossza 65 cm! 

7. Az 1, 2, 3, 4 számjegyek kártyákra vannak felírva. A kártyák segítségével négyjegyű 
számokat rakunk ki. Írjátok le legtöbb hány ilyen számot tudunk kialakítani!  

8. Számítsátok ki és írjátok le az eredményt: 

     11.41.41.41.41.4   = 

9. Írjátok le, hogy hány nulla lesz a feladat eredményében: 
        2 . 8 . 25 . 10 . 27 . 44 . 55 =    
 

10.  Írjátok le azt a számot, amely a 2-től ugyanolyan távolságra van a számegyenesen, mint 
a 8-tól! 

11.  Ha két kockával dobunk és mindig összeadjuk a dobott számokat, többféle összeget 
kaphatunk. Írjátok le, hogy hány különböző összeget kaphatunk!  
  

12.  Bátyám 4 évvel idősebb, mint én. Együtt összesen 34 évesek vagyunk. Írjátok le, hogy 
hány éves most a bátyám!  

 
13.  Írjátok le az osztandó, az osztó és az osztás utáni maradék összegét: 1 234 : 50 

 
14.  Márk egymás után leírta a 98-nál nagyobb, de 110-nél kisebb természetes számokat. Így 

egy óriásszámot kapott. Írjátok le, hogy hány számjegyű óriásszámot írt le Márk! 
 

15.  Írjátok le a feladat eredményét:   0,0.1,0.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1  
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KATEGÓRIA P7 

1. A város térképén egy 20 cm és 30 cm méretű téglalap alakú park van ábrázolva. A térkép 
mértéke 1 : 150. Írjátok le, hogy hány eurót fizet a város a park lekaszálásáért, ha a 
kaszálásért a cég 50 centet kér négyzetméterenként!  

2. Írjátok le a példa eredményében levő számjegyek szorzatát:  
                                           3,3 . 3,03 . 3,003 =  

3. Írjátok le azt a legnagyobb háromjegyű számot, amely számjegyeinek összege 13! 

4. A nagymamának két unokája van, akik ikrek. Hárman összesen 78 évesek. A nagymama az 
unokáinál 54 évvel idősebb. Írjátok le, hogy hány éves az unokák mindegyike!  

5. A helyiség négyzet alakú és mindegyik sarkában egy cica van. Írjátok le, hogy hány cica van 
a helyiségben, ha mindegyik cica három cicát lát!  

6. Az osztályok közti futóversenyen az első hetedikes 20 perc 45 másodperc alatt futotta le a 
távot, a második 1 140 másodperc alatt, a harmadik az elsőtől 2 perc 15 másodperccel 
maradt le. Marika utolsó előttiként 15 perccel az első után ért célba. Írjátok le, hogy hány 
versenyző futott még be a célba Marika után!  
 

7. Írjátok le, hogy melyik számot kell az x helyére írni, hogy érvényes legyen:  
2,56 – 4 . x + 9 . 4 – 2,56 = 0 

 

8. A tanító néni a jól megoldott példáért cukorkát adott a gyerekeknek. A példát tizenhárman 
oldották meg helyesen. Mindegyiküknek a bal kezébe két cukorkát, a jobb kezébe pedig 
három cukorkát adott. Írjátok le, hogy hány cukorkát osztott szét a tanító néni!  
 

9. Írjátok le a feladat eredményét:    0,6 . 32  – ( 0,3 . 32 + 0,2 . 32 ) = 
 

10.  Hét ló 3 nap alatt 21 zsák zabot eszik meg. Írjátok le, hogy hány ugyanilyen zsák zabot eszik 
meg 5 ló 5 nap alatt!  

 

11. A legnagyobb és legkisebb négyjegyű szám összegéből vond ki a legnagyobb és legkisebb 
háromjegyű szám összegét! Írd le az így kapott számot!  
 

12. Emőke a versenyen tizenharmadikként ért célba. Mögötte kétszer annyi gyerek futott be a 
célba, mint amennyi előtte. Írjátok le, hogy összesen hány gyerek futott be a célba!  

 

13. Benedek összeszorozta az összes olyan egész számot, amelyik nagyobb, mint 96, de 
kisebb, mint 114, így egy óriásszámot kapott. Írjátok le, hogy hány nullára végződik Benedek 
óriásszáma!  

 

14. A háromszög belső szögeinek nagysága: α = 30°, β = 100°, γ = 50°. Írjátok le hogy hány fok 
a külső szögek összege ebben a háromszögben!   

 
15. Márk, Andrea, Viktor és Márk kisöccse moziba mentek. Márk kisöccse Andrea mellett akart 

ülni. Írjátok le, hogy hányféleképpen ülhetnek a moziban, ha egy sorba szól a jegyük!  
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KATEGÓRIA P8 

1. A halászszövetség új halastavat hozott létre. A halastóba a telepített halak 
5

2
-e ponty, az 

 
4

1
-e pisztráng, a 

15

3
-e amúr volt. A többi 600 hal másfajta volt. Írjátok le, hogy összesen 

hány halat telepítettek a halastóba!  
 

2. Írjátok le, hogy legkevesebb hány részre osztja fel a síkot 3 különböző metsző egyenes!  
 

3. Adott az ABCD négyzet. Jelöljétek az oldalainak a középpontjait E, F, G, H betűkkel. 
Kössétek össze az E, F, G, H pontokat minden lehetséges módon! Írjátok le, hogy hány 
háromszög van az így keletkezett ábrán!  

 

4. Az 5 cm élű fakockát befestjük zöld színűre. Amikor a festék megszárad, szétvágjuk 1 cm élű 
kis kockákra. Írjátok le, hogy hány kis kockának nem lesz egy lapja sem zöldre festve!  

 

5. A 15 centiméter hosszú szakaszt felosztottuk 8 : 12 arányban. Írjátok le, hogy hány 
centiméter hosszú a nagyobb része a szakasznak!  

 

6. A 2*4 számban a * helyére írjatok olyan számjegyet, hogy a szám a kilenc többszöröse 
legyen! Írjátok le azt a számjegyet, amit a * helyére írtatok!  

 

7. Írjátok le azt számot, amelyet ha kisebbítünk a három hetedével, 120-at kapunk eredményül!  
 

8. A sokszög átlója olyan szakasz, amely a sokszög két nem szomszédos csúcsát köti össze. 
Írjátok le, hogy hány átlója van a hétszögnek? 

 

9. Az egyenlő szárú háromszög oldalainak hossza 5 cm és 11 cm. Írjátok le, hogy legkevesebb 
hány centiméter lehet egy ilyen háromszög kerülete!  

 

10. Írjátok le, hogy melyik természetes számot kell az X helyére írni, hogy érvényes legyen:   
    X . X = X + X. 
 

11. Írjátok le, hogy hányadik tizedes helyen áll a 7-es számjegy a feladat eredményében:   
2,3 . 2,03 . 2,003 = 

 

12. Egyforma tényezők szorzatát a matematikában felírhatjuk a következőképpen:  
                        4 . 4 = 42,                4 . 4 . 4 = 43.  
Ennek segítségével számítsátok ki a feladatot és írjátok le az eredményt:  

                          33 + 32 + ( – 3)3 +  ( – 3)2 – ( – 3)2 =   
 

13. Írjátok le azt a legkisebb háromjegyű számot, amely számjegyeinek összege 13. 
 

14. A nagymamának két unokája van, akik ikrek. Hárman összesen 78 évesek. A nagymama az 
unokáinál 54 évvel idősebb. Írjátok le, hogy hány éves a nagymama!  

 

15. Lili egy háromszöget akart rajzolni. Két oldalának a nagysága: 5 cm és 8 cm. Írjátok le, hogy 
hány centiméter volt a harmadik oldal, ha a nagysága centiméterekben a lehető legkisebb 
egész szám!  


