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Kedves Kollégák!
Kedves Szülõk!

Az OKOS(K)ODÓ címû kiadványunkat elsõsorban a 2. osztályos matematika tan-
könyvcsaládunkhoz készítettük. Természetesen használható más tankönyvek mellé
is, mert feladatsorai alkalmasak:

– a gondolkodási képességek differenciált fejlesztésére,
– a számolási készség erõsítésére,
– a tanulók egyéni fejlõdésének kibontakoztatására.

Az OKOS(K)ODÓ kiadványunk egyaránt biztosítja a lassabban haladó és a legjobb
képességû tanulók fejlesztését.

OKOSODÓ, mert:
– a lassabban haladókat is sikerhez juttatja, mivel számukra is elegendõ,

egyszerûbb, könnyen megoldható feladatot tartalmaz,
– lehetõséget teremt arra, hogy a gyermekek egyéni fejlõdési ütemüknek

megfelelõen fejlõdjenek, okosodjanak,
– gyakorlóanyagot biztosít az 2. osztályos matematika tananyag eredményes

elsajátításához.

OKOSKODÓ, mert:
– a bagollyal jelölt feladatok gondolkodásra, fejtörésre késztetik még a legjobb

képességû tanulókat is,
– a tréfás, a gondolkodtató és az összetett szövegezésû feladatok problémalátó,

problémamegoldó gondolkodásra nevelik a tanulókat.

Segíti a pedagógusok (szülõk) munkáját, mert:
– alkalmas a differenciált tanulásszervezésre,
– a témakörök tanításának befejezése után összefoglaló feladatsort kínál minden

tanulónak az ismeretek mélyítésére,
– megfelel a kerettantervben elõírt fejlesztési feladatoknak és követelményeknek.

A feladatokat a nehézségi fokuknak megfelelõ jelekkel láttuk el. 

= Ezek az alapkövetelményeket tartalmazó, könnyebb feladatok.

= Átlagos nehézségû feladatokat jelzi.

= A gondolkodtatóbb, nehezebb, tréfás, összetett feladatokat jelöli. A nehezebb
feladatok megoldásai a tantárgyi programban (kézikönyvben) megtalálhatók.

= Közösen dolgozzatok!

OKOS(K)ODJUNK EGYÜTT!

Jó munkát, sok sikert kívánunk!
A Szerzõk és a Kiadó



4
Ismétlés a 20-as számkörben

1. a) Mesélj a képrõl és a nyári élményeidrõl!

2. A fenti képrõl írtunk néhány állítást. Ha igaz, akkor I, ha hamis H betût írj a
mondatok után!
A távolban hajó úszik. � Mindenki vidám. �
Sokan csónakáznak. � Ketten vizibicikliznek. �
Esik az esõ. � Meleg, nyári az idõ. �

3. 17 gyerek fürdött a tóban. Néhányan kimentek a partra tollaslabdázni, de 10-
nél többen maradtak a vízben. Hány gyerek tollaslabdázott? Keress több
megoldást! Írd le nyitott mondattal!

b) Mit vinnél magaddal a strandra? Karikázd be a kis képek közül!

5
Ismétlés a 20-as számkörben

1.

a) Csoportosítsd az állatokat a
megadott szabály szerint! 
(Csak a számokat írd le!)

b) Írd az utolsó két keret címkéjébe
az elnevezéseket!
Folytasd a csoportosítást!

2. Kösd a megfelelõ számokat az írott alakjukhoz!
tizenhat húsz tizennyolc tizenegy tizenkettõ hét

20 18 12 16 7 11

3. Válogasd szét a lapokat a tulajdonságaik alapján! Rajzolj!

a) Háromfelé:

b) Négyfelé:

c) Találjatok ki más csoportosításokat is! Rakjátok ki a padra!
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Ismétlés a 20-as számkörben

1. Válaszolj szóban!
Hol sorakoznak a képen látható autók? Hány autó látható a képen? (Azt is
számold, amibôl csak egy kis rész látszik!)  A jobb vagy a bal oldali sorban
látod a legnagyobb autót? 

2. Hosszú kocsisor kígyózik a kompról az autópálya felé! 
Gergõék a 7. autóban ülnek. Karikázd be a közvetlenül elõttük és a
mögöttük haladókat!

3. a) Milyen színekbôl áll a magyar zászló? Mondd el!

b) Színezd ki a zászlókat a következô színekkel: kék, fehér, narancssárga,
piros! Minden zászló más-más legyen, mindegyiket a megadott négy
színnel színezd! Ha ennél is több megoldást tudsz, folytasd a füzetedben!

7
Ismétlés a 20-as számkörben

1. a) Pótold a hiányzó számokat!
b) Kösd össze a számképeket a számokkal!
c) A páros számokat színezd pirosra, a páratlanokat kékre!

2. Írd be a következõ számokat a házakba!
7,  4,  6,  5,  9,  1,  18,  16,   20,   13

3. Kösd a számokat a számegyenes megfelelõ pontjaihoz!

4. Írd le az alábbi számok egyes számszomszédait!

5. Melyik dobozban van meg a
vitorlás hajó minden darabja?

egyjegyû kétjegyû

b)a)

páros páratlan

__   1   __ __   4   __ __   7   __ __   8   __ __   9   __
___  11  ___ ___  14  ___ ___  17  ___ ___  18  ___ ___  19  ___

a)

b) c) d) e)
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Ismétlés a 20-as számkörben

1. Mely számokra gondoltunk?

2. Bontsd tízesek és egyesek összegére!

3. Színezd ugyanolyan színûre a 10-zel nagyobb párját!

Mit vettél észre?

4. Mi lehet a szabály? Pótold a hiányzó számokat!

5. Rakd ki ezt a kutyát pálcikákból!
Helyezz át 2 pálcikát úgy, hogy a kutya ellenkezõ irányba nézzen!
(A kutya farka továbbra is felfelé mutasson!)

9
Ismétlés a 20-as számkörben

1. Pótold a hiányzó számokat!

2. Töltsd ki a táblázatot!

3. Mindig 12 legyen!

4. Igaz legyen! (Az egyforma keretek ugyanazt a számot jelentik!)

5. Sün Samu 5       -t kapott. Szeretné ezeket ugyanannyit érõ más
gyümölcsökre cserélni. Hogyan lehetséges ez, ha tudja, hogy:

+

+
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Ismétlés a 20-as számkörben

1. Folytasd a színezést! Ugyanaz a forma ugyanolyan színû legyen!

2. Folytasd a sorozatokat!

a) 0     1     4   5    8

b) 20   19   15   14   10

c) 16   13   15   12   14

3.

Felelet:

4. Petra és Zsolt telefonkártyákat gyûjt.
Petrának 17 darab van, 8-cal több, mint Zsoltnak. 
Hány darab telefonkártyája van Zsoltnak?

5. Melyik az a szám, amelyik a 20 felénél kevesebb, a 7 nagyobbik
szomszédjánál pedig több? Írj nyitott mondatot! Számolj!

� ez a szám.

Nagyapa 4 gombóccal többet evett ebédre, mint Pisti. 
Összesen 16 gombóc fogyott el. Hány darabot evett
nagyapa, hány darabot Pisti? Próbálgass!

11
Ismétlés a 20-as számkörben

1. Fejezd be a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek az állítások!

2. Jutka öltözködik. Hányféleképpen tud felöltözni, ha 3 különbözõ színû blúza
és szoknyája van? Színezd ki Jutka ruháit!

3. Hányféle úton juthat el a királyfi a királykisasszonyhoz?

4. Ha � � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �� 

����� ����
	 ��� � � ��
� � ��
� � ��
� � ��

(Használj fonaldarabot a méréshez! Az utakat nem rövidítheted le!)

Zsófi közelebb lakik ____________,
mint ______________. 
Legközelebb _____________ és
______________  lakik egymáshoz.
Zoli messzebb lakik ____________, 
mint ______________ .
Ágitól legtávolabb ______________
lakik.

5.
� � �� � �

� �

� �

� � �

� � �
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Mûveletek a 20-as számkörben

OKOSODJUNK!

8 = PIROS 12 = SÁRGA 13 = VILÁGOSKÉK
14 = KÉK 15 = BORDÓ 16 = ZÖLD
17 = VILÁGOSZÖLD 18 = FEKETE 20 = BARNA

1. Színezz a megadott értékek szerint!

13
Gondolkodtató feladatok a 20-as számkörben

1. Hogy hívják a gyerekeket? Írd a vonalakra a nevüket!

2. Nagymama két kosár almát vett. 
Az egyik kosárban 8 kg-mal több volt, mint a másikban. 
Hány kg almát tegyünk át egyik kosárból a másikba, hogy mindkét kosárban
egyenlõ tömegû alma legyen?

3.

4. Egy zöldséges a következõ táblát akasztotta ki a boltja ajtajába:

Az elsõ vevõ 2 kg almát vett, 
minden további vevõ egy-egy
kilogrammal többet.

Hány kg almát kapott 
ingyen a 6. vevõ?

Noémi alacsonyabb Csabinál.
Éva magasabb Lacinál.
Laci alacsonyabb Csabánál.
Éva magasabb Noéminél.

________  ________  ________  ________

OKOSKODJUNK!

Minden nap eladok Minden nap eladok 
20 kg almát.20 kg almát.

Az elsô 5 vevônek kellAz elsô 5 vevônek kell
fizetni, a maradék almátfizetni, a maradék almát

a hatodiknak ingyena hatodiknak ingyen
adom.adom.

Egy csiga egy 15 méteres kútba esett. 
Nappal 5 métert mászik felfelé, de éjjel 4 métert csúszik vissza.
Hányadik napon szabadul ki a kútból? Készíts rajzot a füzetedbe!
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OKOS(K)ODJUNK!!
1. Folytasd a sorozatokat!

2. Végezd el a mûveleteket!

3. Hasonlítsd össze a bontott alakú számokat!
Melyik több? Mennyivel? Számolj! Tedd ki a jelet!

4. A kosárban 14 briós volt. Mennyit ettek meg a gyerekek, ha 9 db maradt?
Írj nyitott mondatot! Számolj! Válaszolj!

5.

b) Hány szál virágot adtak összesen édesanyjuknak? (Nyitott mondat,
számolás, válasz)

a)  21,   19,   17,   15,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___

b)   0,     2,     4,    6,    ___,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___

�� � � � � ��� �� �� � � � ��� �� ��� � � � �� �� ��� � � � �
� � � � ��� �� � � � ��� ��� � � � �� ��� � � � �
� � � � ��� �� � � � ���  � ��� � �� �� � ��� � �
� � � � ��� � � � � ��� � � ��� � �� �� � ��� � �

Feladatsor a tanult témakör ellenôrzéséhez (A tanuló színezzen ki annyi négyzetet, amennyi pontot elért!)

Zsuzsi 7 szál virággal köszöntötte édesanyját a születésnapján, 
Balázs 4 szállal többet adott.
a) Hány szál virágot adott Balázs? Írj nyitott mondatot! Számolj! Válaszolj!

15
Számkörbõvítés 100-ig

1. Számlálj úgy, ahogyan a leggyorsabb! Írd a korongok számát a vonalra!

2. Mibõl mennyi van? Kösd a számegyeneshez!

� ����� ��� � ������ �����

� ����� ������ ��� � �� �������         �� ������

� �����
 ��� 	 ������ �����

	 ����� ��� � ������ �����

� ����� ��� � ������         �����
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2. Végezd el a mûveleteket!

3. Hasonlítsd össze a bontott alakú számokat!
Melyik több? Mennyivel? Számolj! Tedd ki a jelet!

4. A kosárban 14 briós volt. Mennyit ettek meg a gyerekek, ha 9 db maradt?
Írj nyitott mondatot! Számolj! Válaszolj!

5.

b) Hány szál virágot adtak összesen édesanyjuknak? (Nyitott mondat,
számolás, válasz)

a)  21,   19,   17,   15,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___

b)   0,     2,     4,    6,    ___,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___

�� � � � � ��� �� �� � � � ��� �� ��� � � � �� �� ��� � � � �
� � � � ��� �� � � � ��� ��� � � � �� ��� � � � �
� � � � ��� �� � � � ���  � ��� � �� �� � ��� � �
� � � � ��� � � � � ��� � � ��� � �� �� � ��� � �

Feladatsor a tanult témakör ellenôrzéséhez (A tanuló színezzen ki annyi négyzetet, amennyi pontot elért!)

Zsuzsi 7 szál virággal köszöntötte édesanyját a születésnapján, 
Balázs 4 szállal többet adott.
a) Hány szál virágot adott Balázs? Írj nyitott mondatot! Számolj! Válaszolj!

15
Számkörbõvítés 100-ig

1. Számlálj úgy, ahogyan a leggyorsabb! Írd a korongok számát a vonalra!

2. Mibõl mennyi van? Kösd a számegyeneshez!

� ����� ��� � ������ �����

� ����� ������ ��� � �� �������         �� ������
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Számfogalom erõsítése 100-as körben

3.

25 Ft

1. Minden virág értéke 100 legyen! Pótold a szirmok hiányzó számait!

2.

4. Egy tojás 10 perc alatt fõ keményre. Hány perc alatt készül el 3 tojás a víz
forrásától kezdve, ha egyszerre tesszük mindhármat a vízbe?

5.

Olvass a rajzokról! Folytasd a lejegyzést!

Melyik több? Rakd ki a jelet!

30 Ft 80 Ft

75 Ft

65 Ft

Rajzold le, milyen pénzérmékkel fizetnéd ki az alábbi dolgokat! 
Hasonlítsd össze az egymás melletti árakat!

Erzsi, Klári és Kati ugyanannyi pénzt tett a perselybe. Ha 10 forintot hozzá-
teszünk, éppen 100 Ft lesz benne. Hány forintjuk volt a lányoknak külön-
külön? Rakd ki játékpénzzel! Írj nyitott mondatot! Számolj! Válaszolj!

60 Ft

17
Mûveletek kerek tízesekkel

2. Játsszunk a számkártyákkal!
Ilyen számkártyáink vannak:
a) Alkoss kétjegyû számokat úgy, hogy minden számjegy csak egyszer

szerepeljen egy számon belül!
Tippelj, hány ilyen számot tudsz alkotni! ________

b) Írd le a kapott számokat csökkenõ sorrendben!

1. Az indiai elefánt életkora akár 70 év is
lehet, a zebráé 40. Mennyivel élhet tovább
az indiai elefánt, mint a zebra?

3. Mennyi az egy oszlopban lévô lapok értékének összege? Írd le!

4. Kerek tízesekkel tedd igazzá a nyitott mondatokat!

5. ���  � � � � ��      � � � � ��      � � � � ��      � � � � ��
����� � � ��
     � � ��
    � � ��
    � � ��	
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����� � � ��
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Számképzés. Relációk. Számszomszédok. Szöveges feladatok

1. Melyik több?

2. Színezd pirosra a páros, kékre a páratlan egyes számszomszédokat! 
A tízes számszomszédokat zöldre színezd!

3. Írd le azokat a kétjegyû számokat, amelyekben az egyesek helyén a 3 áll!

Hány ilyen számot találtál?  __________

5. A futóegér hossza kb. 20 cm, ami 10 cm-rel hosszabb, mint a háziegér
testhossza. Hány centiméter a háziegér
hosszúsága? Írj nyitott mondatot! 
Számolj! Válaszolj!

háziegér futóegér 

4. Egészítsd ki a mondatokat!
Páros az a kétjegyû szám, amelynek az utolsó számjegye ___________.
Páratlan az a kétjegyû szám, amelyben az egyesek helyén ___________
________ szám áll.

Húzd át a kakukktojásokat!

19
Mûveletek kerek tízesekkel

1.

2.

b) Írd a vonalra az eredményeket csökkenõ sorrendben!
c) Írd alájuk a megfelelõ betûket! Olvasd össze!

__________________________________________________________
__________________________________________________________

a) Számolj!

3. Színezd azonos színûre az egyenlõket!

4. Folytasd a lapok értékének beírását a táblázatban! Rajzold a vonalra a
megfelelô logikai lapot!

Számolj a nyilak szerint!




