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Legjobb iskola a tapasztalás.
(Magyar közmondás)

Kedves negyedik osztályos Tanuló!

Ebben a feladatgyűjteményben a tananyaghoz kapcsolódó érdekes szöveges felada-
tokat találsz. Megoldásukkal gyarapíthatod matematikai ismereteidet.

A feladatokat elvégezheted önállóan, de társaiddal együtt is megoldhatod őket. Ha 
szükséges, kérj segítséget tanítódtól, szüleidtől! Én sem hagylak magadra, mert min-
den témakörben kidolgozott példákkal segítem a munkádat. Ha megakadsz, lapozz 
vissza ezekhez! 

A szöveges feladatok megoldásakor a következő lépések szerint haladj!

1. Olvasd el fi gyelmesen a szöveget! Értsd meg a feladatot!
2.  Gyűjtsd össze és jegyezd le a számításhoz szükséges adatokat! Keress összefüg-

géseket az adatok között!
3.  Írj számfeladatot vagy nyitott mondatot! Ha szükséges, készíts táblázatot vagy raj-

zot a lehetséges válaszok összegyűjtéséhez!
4. A számítások előtt becsüld meg az eredményt!
5. Végezd el a számításokat!
6.  Hasonlítsd össze a becsült értéket az eredménnyel! Ellenőrizd, helyesek-e a szá-

mításaid! Gondold át a feladatot a kiszámított eredménnyel!
7. Válaszolj a kérdésre írásban!

A feladatgyűjteményben könnyebben eligazodsz, ha fi gyelsz a következő jelekre.

A kidolgozott példák, feladatrészek sárga alapszínen vannak.

Ha ezt a jelet látod, a füzetedben oldd meg a feladatot!

Ezeket a feladatokat párban vagy csoportban is megoldhatjátok.

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánok!

A könyved szerzője
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Ismétlés 
Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás

Harmadik osztályban már sok érdekes szöveges feladatot megoldottál. Alkalmazd, 
amit a megoldásukról tanultál!

Az egyik egri iskola tanévnyitó ünnepélyén 215 alsós gyerek és 268 felső tagoza-
tos vett részt. Összesen hány tanuló volt ezen az ünnepségen?

Adatok:   alsósok száma:  215   
   felsősök száma: 268    

Nyitott mondat:  215 + 268 = ö

Becslés:  215 ≈ 200         268 ≈ 300
   200 + 300 = 500  ö ≈ 500

Számítás:     215  
   + 268 
      483   

Ellenőrzés:  becslés:    500
   számítás: 483

         483   összlétszám vagy     483   összlétszám
   − 215   alsósok             − 268   felsősök
        268   felsősök       215   alsósok
 
     ö = 483

Válasz:   Összesen 483 tanuló volt a tanévnyitó ünnepélyen.

Egy szekszárdi iskola alsó tagozatára 172 gyerek jár. Mennyi a felső tagozatosok 
száma, ha 358 tanulója van ennek az iskolának?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Gyűjts adatokat! A te iskoládba hány alsó tagozatos és hány felsős jár? Mit tudsz 
ezekből az adatokból kiszámítani? Fogalmazz meg szöveges feladatokat a gyűjtött 
adatok felhasználásával! 

4

4

összesen: ?

A becslés és a számítás 
eredménye megfelelő.

1.

2.

epségen?

?
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Szeptember első napjaiban a negyedik osztályosok rövid beszámolót tartottak a nyári 
élményeikről, s ezekhez egy-egy szöveges feladatot is készítettek. 

Máté a családjával a pálkövei strandon fürdött. A fi ú belépőjegye 195 Ft-ba került, 
az édesanyjáé kétszer ennyi volt. Mennyibe került egy felnőtt belépőjegy a pálkövei 
strandra?

Adatok:        gyerek    < felnőtt
      195 Ft · 2      ? 

Nyitott mondat:  195 Ft · 2 = f

Becslés:         195 ≈ 200 200 · 2 = 400 
           f ≈ 400

Számítás:       195 · 2
      390

Ellenőrzés:         Az eredmény összhangban van a becsléssel és a feladat szövegé-
vel. A szorzást ismételt összeadással ellenőrzöm:    195 

+ 195
    390

      f = 390 Ft

Válasz:        A felnőtt belépőjegy ára 390 Ft.

Balázs elmesélte, hogy augusztusban egy kerékpártúrán vett részt. Vácig vonattal 
utazott, ott csatlakozott a többi résztvevőhöz. A kerékpár viteldíja 145 Ft volt, a fi ú 
menetjegye pedig négyszer ennyibe került. 
a) Hány forintba került Balázs vonatjegye Vácig?

Adatok:  

Nyitott mondat: 

Becslés: Számítás: Ellenőrzés: 

Válasz: 

b) Összesen mennyit fi zetett a fi ú, hogy eljusson a kerékpárjával Vácig?

Editék a nyáron háromszor voltak a Velencei-tónál fürödni. Az autójuk kilométerórá-
jának segítségével megmérték, hogy a lakóhelyüktől 135 km-re van a strand. Össze-
sen hány kilométert tettek meg a három alkalommal?

rült egy felnőtt belépőjegy a pálkövei 

3.

4.
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Marci az édesapjával gyakran horgászott a közeli tóparton. Az egyik nap mindketten 
fogtak egy-egy pontyot. A mérlegelés után kiderült, hogy a fi ú hala 2 és fél kg tömegű, 
156 dkg-mal könnyebb, mint az édesapjáé.
a)  Hány dekagramm volt az édesapa által kifogott ponty tömege?

Az adatok lejegyzése előtt válaszolj szóban a kérdésekre! 
• Ki fogta a nagyobb tömegű halat? 
• Hány dekagrammal volt nehezebb a nagyobb ponty?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

b) Összesen mennyi volt a két kifogott hal tömege?

Emma egy vidéki városban nyaralt a nagyszüleivel. A helyi járatokra 225 Ft-ba került 
egy vonaljegy, negyedannyiba, mint a napijegy.
a) Hány forintba került egy napijegy ebben a városban?

Az adatok lejegyzése előtt válaszolj szóban a kérdésekre!
• Melyik jegyfajta kerül többe? 
• Hányszor többe kerül?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

b) Kinek éri meg napijegyet vásárolni? Beszéld meg a társaiddal!

Tünde szüleivel a Tisza-tó partján, Sarudon pihent. A strand csúszdájának haszná-
lata 150 Ft-ba került. Mennyit fi zetett Tünde, ha 2, 3, 4, 5, 6 alkalommal csúszott le 
a csúszdán?

5.

6.

7.
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Abban a soproni szállodában, ahol Dénesék nyaraltak, 124 kétágyas és 10 három-
ágyas szoba volt. Hány vendéget fogadhat egyszerre ez a szálloda?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Kinga a nyáron elolvasott 3 regényt. Az első könyv 260 oldalas volt, 
a második ennél 49 oldallal kevesebb, a harmadik pedig az elsőnél 
168 oldallal hosszabb.
a) Összesen hány oldalt olvasott el Kinga a 3 könyvből?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

b) Hányféle sorrendben olvashatta el Kinga ezt a 3 könyvet?
    Rajzold le az összes lehetőséget!

0 oldalas volt, 
dig az elsőnél

ől?

8.

9.
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Gergő a budapesti állatkertben járt, és nagyon megtetszettek 
neki a gorillák. A könyvtárból is kikölcsönzött egy róluk szóló 
könyvet. Ebből megtudta, hogy az eddig ismert legnagyobb 
szabadon élő hím gorilla tömege 219 kg, magassága 195 cm 
volt. Az ilyen hatalmas méretű gorilla azonban nagyon ritka. 
Egy átlagos hím tömege 175 kg, magassága 156 cm. A nős-
tények átlagosan 85 kg tömegűek és 137 cm magasak.

Fogalmazz meg egy kérdést az adatok felhasználásával! 

Válaszolj a kérdésedre! Oldd meg a feladatot!

Adatok:  

Nyitott mondat:         

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés: 

Válasz: 

Írj olyan szöveges feladatot, amelyről a következő nyitott mondat készülhetett! Oldd 
is meg!

(275 + 138) · 3 = 

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:   

Válasz: 

10.

11.
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Gyűjtsd ki a számításhoz szükséges adatokat! Írj nyitott mondatot! Becsüld meg az 
eredményt, majd számítsd ki és ellenőrizd! Válaszolj a kérdésekre!

Egy baráti társaság tagjai háromnapos kerékpártúrán vettek részt a Fertő tó környé-
kén. Az első napon 78 km-t tettek meg, a második napon 89 km-t. Hány kilométert 
kerékpároztak a harmadik napon, ha összesen 258 km-t hajtottak?

A Fertő tó az osztrák–magyar határon található. Teljes vízfelülete 335 km2, melyből 
87 km2 tartozik hazánkhoz. Hány négyzetkilométernyi tartozik Ausztriához?

A kerékpártúra részvevői megnézték a fertődi Esterházy-kastélyt is. A pénztáros néni 
elmondta, hogy délután 182-vel több látogatója volt a kastélynak, mint délelőtt. 
a) Hányan jártak a kastélyban délután, ha délelőtt 144 látogató volt?
b) Hányan nézték meg összesen ezen a napon a kastélyt?

Berci az első napon elköltötte zsebpénzének az ötödrészét, vagyis 252 Ft-ot. 
a) Hány forint zsebpénze volt Bercinek a kirándulás kezdetekor?
b) Hány forint zsebpénze maradt Bercinek?
   
Lehel és Marcell a kerékpárjával egyszerre indul el ugyanarról a helyről, de ellenkező 
irányba. Az egyikük 267 m-t, a másikuk 379 m-t tesz meg percenként. Milyen távol 
lesznek egymástól 2 perc múlva, ha egyenletes sebességgel haladnak?

A baráti társaság a második nap egy falusi kisvendéglőben ebédelt meg. Az étlapon 
háromféle leves, négyféle főétel és kétféle édesség volt. Legfeljebb hány tagú lehe-
tett a baráti társaság, ha tudjuk, hogy mindenki háromfogásos ebédet evett, de más-
más ételsort rendelt?

A kerékpártúra részvevői tízóraira mindig gyümölcsöt ettek. Az egyik reggel Dávid 
édesapja 1000 Ft-tal indult el a piacra. Hány kilogramm almát vásárolhatott a pénz-
ből, ha egy kilogramm 105 Ft-ba került?

Zsófi  édesanyja a szendvicsek elkészítéséhez friss kenyeret vásárolt a pékségben. 
Egy kilogramm barna kenyér 179 Ft volt. Mennyit fi zetett, ha 2 kg-ot, 3 kg-ot, 5 kg-ot 
vásárolt belőle? 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Ismeretbővítés
Szöveges feladatok fölösleges adatokkal

A következő feladatokban olyan adat is van, amely fölösleges, 
vagyis nincs rá szükséged a válaszadáshoz.

Egy kifejlett afrikai elefánt akár 10 l vizet is képes felszívni az 
ormányába. E testrészének segítségével 1 perc alatt 40 l vizet is 
megiszik. Hány liter vizet tud meginni 3 perc alatt?
Húzd alá a feladat szövegében a számoláshoz szükséges ada-
tokat! 

Adatok: 

Nyitott mondat:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz: 

Az elefántok agyarának hossza meghaladhatja a 3 métert, a két agyar össz tömege 
akár 200 kg is lehet. Hány kilogramm lehet ebben az esetben egy agyar tömege?

Adatok: 

Nyitott mondat:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz: 

Az elefántok hihetetlenül falánk állatok. Napi 18-20 órát töltenek táplálkozással. 
A kifejlett egyedek naponta akár 150 kg növényi eredetű táplálékot is elfogyasztanak. 
Mennyi táplálékot ehet meg egy hét alatt egy kifejlett elefánt?

Adatok: 

Nyitott mondat:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz: 

1.

2.

3.
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Szöveges feladatok hiányzó adatokkal

A következő feladatok adatai közül egy vagy több hiányzik a válaszadáshoz.

Rebeka az édesanyjával vásárolni indult. A boltban fél órát, a piacon negyedórát töl-
töttek. Hány órára értek haza? 
A hiányzó adatot te add meg!

Adatok:  

Nyitott mondat:         

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Rebekának 275 Ft-ért fi lctollkészletet, 199 Ft-ért golyóstollat 
vásároltak a szülei. A kislány kapott egy új körzőt is. Mennyi 
pénzt költöttek összesen a boltban? 
Mennyibe kerülhet egy körző? Nézz utána!

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Rebeka édesanyja 2 kg almát és 3 kg szőlőt vásárolt a piacon. 
Mennyit fi zetett összesen?
Gyűjtsd össze a hiányzó adatokat!

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

1.

2.

3.
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Két szám kiszámítása összegükből és különbségükből

Vágj ketté egy 26 cm-es papírcsíkot úgy, hogy az egyik darabja 4 cm-rel hosszabb legyen!
Az ábrának megfelelően jelöld meg a papírcsík egyik végén a 4 cm-t!
Utána felezd meg a maradékot félbehajtással, és ott vágd el!
 
       

4 cm

A varrónő egy 260 cm-es szalagot úgy vágott ketté, hogy az egyik darabja 
40 cm-rel hosszabb lett. Hány centiméteresek a szalagdarabok?
 ?  
Adatok: rövidebb: 
 hosszabb:
                   

   
vagy

                  
?

 rövidebb:   r  
260 cm hosszabb: r + 40 cm

Nyitott mondat: r + (r + 40 cm) = 260 cm 

Számítás:  Számoljunk az első feladat alapján: 260 cm − 40 cm = 220 cm.
 A maradékot felezzük meg: 220 cm : 2 = 110 cm.
 Tehát a kisebbik 110 cm hosszú, a nagyobbik 40 cm-rel hosszabb.
 110 cm + 40 cm = 150 cm
 r = 110 cm r + 40 cm = 150 cm

Ellenőrzés: A két szalag együtt 260 cm hosszú?    
 110 cm + 150 cm = 260 cm
 Az egyik 40 cm-rel hosszabb a másiknál?  
 110 cm < 150 cm
        40 cm

Válasz:  Az egyik szalagdarab 110 cm-es, a másik 150 cm-es.

Karcsi édesapja kettéfűrészelt egy 3 m-es lécet. Az egyik darab 106 cm-rel hosszabb 
lett, mint a másik. Hány centiméteresek lettek a darabok?

Adatok:  

Nyitott mondat: 

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés: 

Válasz: 



40 cm

1.

2.

x x
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Szöveges feladatok megoldása halmazábrával

Csenge a 4. a osztály lánytanulóit csoportosította aszerint, hogy énekkarra vagy kéz-
műves szakkörre járnak-e. Olvass a halmazábráról! Írd a nevek kezdőbetűit a meg-
felelő csoportba!

Énekkaros: 

Kézműves szakkörre jár: 

Nem énekkaros:

Énekkaros, de nem jár kézműves szakkörre: 

Énekkaros és kézműves szakkörös: 

A 4. b osztályosok közül 13-an a Balatonnál, 11-en a Velencei-tónál nyaraltak. Öt 
gyerek mindkét helyen, négy pedig egyik helyen sem volt. Mennyi az osztály létszáma?

•  Hány gyerek nyaralt mindkét helyen? 
Írd a halmazok közös részébe!

• Ennyivel csökkentsd 
– a Balatonnál nyaralók számát!
– a Velencei-tónál nyaralók számát!
Az eredményeket írd a megfelelő hal-
mazrészbe!

•  Írd be azoknak a számát, akik egyik tó-
nál sem nyaraltak!

Az osztály létszáma művelettel: 

Válasz: 

Tamás osztályában 11 gyerek bélyeget gyűjt, 14 pedig képeslapot. Négy gyerek mind-
kettőt, öt gyerek pedig egyiket sem gyűjti. Hány gyerek jár az osztályba?

A 4. a osztály lánytanulói

1.

2.

3.

     Boglárka
              Énekkaros    Kézműves
        szakkörös

         
Csenge

        Luca       Zsanett          Viktória 
      

 Eszter
   Tímea

      Renáta Fanni
        Dóra

   Ildikó   
  Zita     Nikolett

A 4. b osztály tanulói
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1.

2.

3.

Összeadás, kivonás
Összeadás, kivonás szóban

a)  Enikő kinőtte a ruháit, ezért 5700 Ft-ért nadrágot, 3200 Ft-ért puló-
vert vásárolt neki az édesanyja. Mennyit fi zetett összesen? 

Adatok: 

Nyitott mondat:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz: 

b) Mennyivel került többe a nadrág a pulóvernél? 

a) Lujza néni 3800 Ft-ért egy szoknyát vásárolt az unokájának. 
    Mennyit kapott vissza, ha ötezressel fi zetett?

Adatok: 

Nyitott mondat:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz: 

b)  Hányféleképpen kaphatta meg a visszajáró pénzt, ha 100 Ft-osnál kisebb értékű 
pénzt nem kapott vissza?

A zöld blúz 4800 Ft-ba, a rövid ujjú kék ing 5100 Ft-ba kerül.
a) Mennyit fi zetnék, ha a blúzt és az inget is megvenném? 

Adatok: 

Nyitott mondat:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz: 

b) Melyik ruhadarab kerül többe? Mennyivel?

5  7  s  z   +  3  2  s  z  =   
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Összeadás, kivonás írásban

A Varga család villanyszámlája októberben 5253 Ft volt, vízdíja pedig 4612 Ft. Meny-
nyit fi zettek összesen ezekért a szolgáltatásokért?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Pontosabb lesz a becslésed, ha százasokra kerekített értékekkel számolsz.

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:   

Válasz: 

A család gázszámlája októberben 4578 Ft volt, novemberben 5236 Ft-tal több. Meny-
nyi volt a gázszámlájuk novemberben?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Novemberben a család a vonalas telefon és az internet használatáért összesen 
6876 Ft-ot fi zetett. Mennyibe került az internet használata, ha a telefon díja 3517 Ft 
volt?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

1.

2.

3.
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Forma–1 versenyt összesen 68 különböző helyszínen rendeztek már. A Magyar 
Nagydíj helyszíne a Mogyoród melletti Hungaroring. Ennek a pályának a hossza elő-
ször 4014 m volt, majd az első átépítést követően 3975 m lett. Később újra átépítet-
ték, most 4381 m hosszú. 
• Hogyan változott a magyarországi autóverseny-pálya hossza? 
• Írd a táblázatba a megfelelő adatot!

A verseny helyszíne A pálya hossza

Ausztrália, Melbourne1        5303 m
Belgium, Spa2

____________ m
Brazília, Sao Paulo3

____________ m
Japán, Suzuka4

____________ m
Magyarország, Mogyoród ____________ m
Olaszország, Monza5

____________ m

Töltsd ki a táblázatot az a) és b) feladat megoldása után!

a)  A Japánban lévő autóverseny-pálya hossza 5807 m, a brazíliai 1498 m-rel rövi-
debb. Hány méter hosszú a brazil versenypálya?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

b)  A belgiumi autóverseny-pálya hossza 1607 m-rel hosszabb, mint az olasz. Hány 
méter hosszú a belga pálya, ha az olaszországi 5397 m?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

1–5 ejtsd: melbörn, szpá, szaó pauló, szuzuka, moncá

4.
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A világ legmagasabb hegycsúcsa a Csomolungma, tenger-
szint feletti magassága 8848 m. Magyarország legmagasabb 
hegycsúcsa az 1014 m magas Kékes. Hány méterrel maga-
sabb a Csomolungma a Kékesnél? 

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Európa legmagasabb hegye, a Mont Blanc1 3792 m-rel magasabb a Kékesnél. Hány 
méter magas Európa legmagasabb hegye?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

A világ legmélyebb pontja a Csendes-óceánban a Mariana-árok, a tengerszint alatt 
11 034 m-re. Hány méter a különbség a Föld legmagasabb és legmélyebb pontja között?
                ________ m
Adatok: Ugye tudod, melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa?                    ~~~~~~
                               11 034 m

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

A Csomolungma csúcsára először 1953-ban sikerült feljutnia két hegymászónak. 
Hány év telt el azóta?

1 ejtsd: mon blan 

ger-
sabb 
aga-

5.

6.

7.

8.
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A világ leghosszabb folyója, a Nílus 6690 km hosz-
szú, 3830 km-rel hosszabb, mint a Duna. Hány kilo-
méter hosszú a Duna? 
Az adatok lejegyzése előtt szóban válaszolj 
a kérdésekre!
Melyik folyó hosszabb? Mennyivel hosszabb? 

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

Európa leghosszabb folyója, a Volga 840 km-rel hosszabb, mint a Duna. Hány kilo-
méter hosszú a Volga?

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

A Tisza teljes hossza 977 km, 5323 km-rel rövidebb, 
mint a Jangce1, Kína leghosszabb folyója. Hány ki-
lométer hosszú a Jangce? 

Adatok:  

Nyitott mondat:

Becslés:   Számítás:   Ellenőrzés:

Válasz: 

1 ejtsd: jangcse

9.

10.

11.
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