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Legjobb iskola a tapasztalás.
(Magyar közmondás)

Kedves negyedik osztályos Tanuló!
Ebben a feladatgyűjteményben a tananyaghoz kapcsolódó érdekes szöveges feladatokat 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 minden témakörben kidolgozott példákkal segítem a munkádat. Ha megakadsz, lapozz
vissza ezekhez!
A szöveges feladatok megoldásakor a következő lépések szerint haladj!
1. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Értsd meg a feladatot!
2. Gyűjtsd össze és jegyezd le a számításhoz szükséges adatokat! Keress összefüggéseket az adatok között!
3. Írj számfeladatot vagy nyitott mondatot! Ha szükséges, készíts táblázatot vagy rajzot 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 számításaid! Gondold át a feladatot a kiszámított eredménnyel!
7. Válaszolj a kérdésre írásban!
A feladatgyűjteményben könnyebben eligazodsz, ha figyelsz 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 tagozatos vett részt. Összesen hány tanuló volt ezen az ünnepségen?
epségen?
Adatok:

alsósok száma: 215 4
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 4 A becslés és a számítás
számítás: 483 eredménye megfelelő.
483
− 215
268

összlétszám
alsósok
felsősök

összesen: ?

vagy

483
− 268
215

összlétszám
felsősök
alsósok

ö = 483
Válasz:

1.

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:

2.

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
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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 fiú belépőjegye 195 Ft-ba került,
rült egy felnőtt belépőjegy a pálkövei
az édesanyjáé kétszer ennyi volt. Mennyibe került
strandra?
Adatok:

gyerek
195 Ft

<
·2

felnőtt
?

Nyitott mondat: 195 Ft · 2 = f

3.

Becslés:

195 ≈ 200
f ≈ 400

200 · 2 = 400

Számítás:

195 · 2
390

Ellenőrzés:

Az eredmény összhangban van a becsléssel és a feladat szövegével. 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 fiú
menetjegye pedig négyszer ennyibe került.
a) Hány forintba került Balázs vonatjegye Vácig?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Összesen mennyit fizetett a fiú, hogy eljusson a kerékpárjával Vácig?

4.

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

5
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5.

Marci az édesapjával gyakran horgászott a közeli tóparton. Az egyik nap mindketten
fogtak egy-egy pontyot. A mérlegelés után kiderült, hogy a fiú 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?

6.

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!

7.

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

6
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8.

Abban a soproni szállodában, ahol Dénesék nyaraltak, 124 kétágyas és 10 háromágyas szoba volt. Hány vendéget fogadhat egyszerre ez a szálloda?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

9.

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

Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

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

7
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10.

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 nőstények 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:

11.

Írj olyan szöveges feladatot, amelyről a következő nyitott mondat készülhetett! Oldd
is meg!
(275 + 138) · 3 = 

Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

8
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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!

12.

Egy baráti társaság tagjai háromnapos kerékpártúrán vettek részt a Fertő tó környékén. 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?

13.

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

14.

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?

15.

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?

16.

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?

17.

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

18.

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

19.

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

9
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Ismeretbővítés
Szöveges feladatok fölösleges adatokkal
A következő feladatokban olyan adat is van, amely fölösleges,
vagyis nincs rá szükséged a válaszadáshoz.

1.

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 adatokat!
Adatok:
Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:
Válasz:

2.

Az elefántok agyarának hossza meghaladhatja a 3 métert, a két agyar össztömege
akár 200 kg is lehet. Hány kilogramm lehet ebben az esetben egy agyar tömege?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:
Válasz:

3.

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:

10
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Szöveges feladatok hiányzó adatokkal
A következő feladatok adatai közül egy vagy több hiányzik a válaszadáshoz.

1.

Rebeka az édesanyjával vásárolni indult. A boltban fél órát, a piacon negyedórát töltöttek. Hány órára értek haza?
A hiányzó adatot te add meg!
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:









Számítás:











Ellenőrzés:

Válasz:

2.

Rebekának 275 Ft-ért filctollkészletet, 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:

3.

Rebeka édesanyja 2 kg almát és 3 kg szőlőt vásárolt a piacon.
Mennyit fizetett összesen?
Gyűjtsd össze a hiányzó adatokat!
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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Két szám kiszámítása összegükből és különbségükből

1.

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!
x
x
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?
?
40 cm
Adatok:
rövidebb:
hosszabb:
vagy
rövidebb: r
hosszabb: r + 40 cm

?
260 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:

2.

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:
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Szöveges feladatok megoldása halmazábrával

1.

Csenge a 4. a osztály lánytanulóit csoportosította aszerint, hogy énekkarra vagy kézműves szakkörre járnak-e. Olvass a halmazábráról! Írd a nevek kezdőbetűit a megfelelő csoportba!
A 4. a osztály lánytanulói
Boglárka
Énekkaros

Csenge
Eszter

Kézműves
szakkörös

Luca
Tímea
Renáta
Dóra

Zsanett

Viktória

Fanni

Ildikó
Zita

Nikolett

Énekkaros:
Kézműves szakkörre jár:
Nem énekkaros:
Énekkaros, de nem jár kézműves szakkörre:
Énekkaros és kézműves szakkörös:

2.

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 halmazrészbe!
• Írd be azoknak a számát, akik egyik tónál sem nyaraltak!

A 4. b osztály tanulói

Az osztály létszáma művelettel:
Válasz:

3.

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

13
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Összeadás, kivonás
Összeadás, kivonás szóban

1.

a) Enikő kinőtte a ruháit, ezért 5700 Ft-ért nadrágot, 3200 Ft-ért pulóvert vásárolt neki az édesanyja. Mennyit fizetett összesen?
Adatok:

Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:

5 7 s z + 3 2 s z =

Válasz:
b) Mennyivel került többe a nadrág a pulóvernél?

2.

a) Lujza néni 3800 Ft-ért egy szoknyát vásárolt az unokájának.
Mennyit kapott vissza, ha ötezressel fizetett?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:
Válasz:
b) Hányféleképpen kaphatta meg a visszajáró pénzt, ha 100 Ft-osnál kisebb értékű
pénzt nem kapott vissza?

3.

A zöld blúz 4800 Ft-ba, a rövid ujjú kék ing 5100 Ft-ba kerül.
a) Mennyit fizetnék, ha a blúzt és az inget is megvenném?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:
Válasz:
b) Melyik ruhadarab kerül többe? Mennyivel?

14
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Összeadás, kivonás írásban

1.

A Varga család villanyszámlája októberben 5253 Ft volt, vízdíja pedig 4612 Ft. Menynyit fizettek összesen ezekért a szolgáltatásokért?
Adatok:
Nyitott mondat:
Pontosabb lesz a becslésed, ha százasokra kerekített értékekkel számolsz.
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

2.

A család gázszámlája októberben 4578 Ft volt, novemberben 5236 Ft-tal több. Menynyi volt a gázszámlájuk novemberben?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

3.

Novemberben a család a vonalas telefon és az internet használatáért összesen
6876 Ft-ot fizetett. Mennyibe került az internet használata, ha a telefon díja 3517 Ft
volt?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

15
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4.

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

Ausztrália, Melbourne
Belgium, Spa2
Brazília, Sao Paulo3
Japán, Suzuka4
Magyarország, Mogyoród
Olaszország, Monza5
1

A pálya hossza

5303 m
____________ m
____________ m
____________ m
____________ m
____________ 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 rövidebb. 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

16
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5.

A világ legmagasabb hegycsúcsa a Csomolungma, tengergerszint feletti magassága 8848 m. Magyarország legmagasabb
sabb
hegycsúcsa az 1014 m magas Kékes. Hány méterrel magaagasabb a Csomolungma a Kékesnél?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

6.

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:

7.

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:

8.

A Csomolungma csúcsára először 1953-ban sikerült feljutnia két hegymászónak.
Hány év telt el azóta?
1 ejtsd: mon blan

17
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9.

A világ leghosszabb folyója, a Nílus 6690 km hoszszú, 3830 km-rel hosszabb, mint a Duna. Hány kilométer hosszú a Duna?
Az adatok lejegyzése előtt szóban válaszolj
a kérdésekre!
Melyik folyó hosszabb? Mennyivel hosszabb?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

10.

Európa leghosszabb folyója, a Volga 840 km-rel hosszabb, mint a Duna. Hány kilométer hosszú a Volga?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

11.

A Tisza teljes hossza 977 km, 5323 km-rel rövidebb,
mint a Jangce1, Kína leghosszabb folyója. Hány kilométer hosszú a Jangce?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
1 ejtsd: jangcse

18
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12.

Eszter és Zsófi az összes megtakarított pénzét
odaadta egy társasjáték megvásárlására. Ez a
pénz azonban kevés volt ahhoz, hogy az 5175 Ftos játékot megvehessék. Hány forintot adhatott
Eszter, és mennyit Zsófi az alábbi adatok szerint?
Adatok:
Írj be néhány lehetséges megoldást!

13.

Eszter pénze (Ft):

1255 2410 3215

Zsófi pénze (Ft):

3415

Összesen (Ft):

4670

985
455 1275 2710
5100 5170 5175

Zsombor és Olivér testvérek. Vásárlás előtt megszámolták a pénzüket. Kettőjüknek
együtt 3000 Ft-nál kevesebb pénzük volt. Zsombornak 455 Ft-tal több volt, mint Olivérnek. Hány forintja lehetett Zsombornak, és mennyi lehetett Olivérnek?
Adatok:
Folytasd a táblázat kitöltését!
Zsombor pénze (Ft):
Olivér pénze (Ft):
Összesen (Ft):

14.

1230

850

1475

1720

775

995

1155

1270

2005

a) Számítsd ki a 2645 és a 6129 különbségét!
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

b) Írj szöveges feladatot a számfeladathoz!
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15.

a) Egy könyvtár felnőttrészlegéből 6713 könyv kölcsönözhető, 4907-tel több, mint a gyermekrészlegből. Hány könyvet lehet kikölcsönözni ebből
a könyvtárból?
Adatok:

Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Hány könyve lehet ennek a könyvtárnak? Ugye tudod, hogy nem lehet mindegyik
könyvet kikölcsönözni?

16.

Árpád egy mesekönyvet és egy gyermeklexikont kapott az édesapjától. A mesekönyv
1490 Ft-ba került, 3950 Ft-tal kevesebbe, mint a lexikon. Hány forintja maradt az
édesapjának, ha a vásárlás előtt 8425 Ft volt a pénztárcájában?
Adatok:
Hogyan gondolkozhattak azok a gyerekek, akik a következő nyitott mondatokat írták
a szöveges feladatról?
8425 Ft − 1490 Ft − (1490 Ft + 3950 Ft) = 
8425 Ft – (1490 Ft + 1490 Ft + 3950 Ft) = 
1490 Ft + 1490 Ft + 3950 Ft +  = 8425 Ft
1490 Ft + (1490 Ft + 3950 Ft) +  = 8425 Ft
Melyik nyitott mondatot írtad volna? Húzd alá!
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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Gyűjtsd ki a számításhoz szükséges adatokat! Írj nyitott mondatot! Becsüld meg az
eredményt, majd számítsd ki és ellenőrizd! Válaszolj a kérdésre!

17.

Egy iskola tanulói közül 256-an tudnak síelni. Hány tanulónak kell még megtanulnia,
ha 648 tanulója van az iskolának?

18.

A pihenőháztól a sípálya 1500 m távolságra van, 750 m-rel távolabb, mint a szánkópálya. Mekkora távolságra van a szánkópálya a pihenőháztól?

19.

Az egyik nap a sífelvonó 2648 síelőt vitt a magaslatra, 931-gyel többet, mint az előző
napon.
a) Hány síelőt vitt fel az előző napon a felvonó?
b) Összesen hány síelőt vitt fel ezen a két napon?

20.

Szombaton 1856-an síeltek a pályákon, 1209-cel kevesebben, mint vasárnap. Öszszesen hányan síeltek ezen a két napon?

21.

Egy sífutó a 10 km-es távból 2500 m-rel többet tett meg, mint amennyit még a célig
meg kellett tennie.
a) Hány métert tett meg a sífutó?
b) Hány métert kell még megtennie a célig?

22.

Egy havas téli napon hajnalban −13 °C, délben +1 °C volt. Hány °C-kal emelkedett a
hőmérséklet?

23.

János osztályából 8 gyerek síelt már a Tátrában, 11 tanuló a Mátrában, 3 gyerek
mindkét helyen. Osztálytársai közül 10-en egyik helyen sem síeltek még. Hány tanuló
jár ebbe az osztályba?
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Szorzás egyjegyű szorzóval
Szorzás szóban
Erzsi néni gyümölcssalátát készít. A recept szerint egy adag elkészítéséhez 35 dkg
gyümölcskeverék szükséges. Hány dekagramm gyümölcsre van szüksége 4 adag
elkészítéséhez?
Adatok:

1 adag 
4 adag 

35 dkg
? dkg

Nyitott mondat:

4 · 35 dkg =

Számítás:

4 · 35 = 4 · (30 + 5) = 4 · 30 + 4 · 5 = 120 + 20 = 140

Ellenőrzés:

Az eredmény a feladat feltételeinek megfelel.
Az ellenőrzést ismételt összeadással végzem el.
35 + 35 + 35 + 35 = 140
= 140 dkg

Válasz:

1.

Erzsi néninek 140 dkg gyümölcsre van szüksége 4 adag gyümölcssaláta elkészítéséhez.

a) A következőkben Viki kedvenc gyümölcssaláta-receptjét olvashatod. Beszéld meg
a társaiddal, hogy miért egészséges ennek az ételnek a fogyasztása!
Tavaszi gyümölcssaláta 4 személyre
Hozzávalók:
100 g meggy, 150 g ribizli, 175 g eper, 125 g málna, 200 g cseresznye,
méz, citrom, tejszínhab
Elkészítés:
A cseresznyét és a meggyet kimagozzuk, a megtisztítottt
gyümölcsökkel keverôtálba rakjuk. Ízesítjük mézzel, majd
meglocsoljuk egy citrom levével. Óvatosan összekeverjük,
majd néhány órára hûtôbe tesszük. Kis üvegtálkákban vagy
poharakban tálaljuk, a tetejét tejszínhabbal díszítjük.
b) Töltsd ki a táblázatot a recept alapján! Keress összefüggést az adatok között!
Hozzávalók

meggy

ribizli

eper

málna

cseresznye

4 személyre:
8 személyre:
12 személyre:
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Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval

1.

Egy mesekönyv 1325 Ft-ba kerül. Mennyit fizet az iskola
könyvtárosa, ha három darabot vesz belőle?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

2.

István bácsi 8 új labdát vett az iskolai szertárba. Mennyibe került a 8 labda, ha egy
labda ára 1185 Ft volt?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

1 0 0 0
1 0 0
8 0
5

·
·
·
·

8
8
8
8

= 8 0 0 0
=
8 0 0
=
6 4 0
=
4 0

Válasz:

3.

Egy kerámiafestő-készlet 2190 Ft-ba kerül. Gábor bácsi, a kézműves szakkör vezetője három készletet vásárolt a gyerekeknek. Mennyit fizetett értük?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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4.

A mezei nyúl remek futó, 1 perc alatt 1170 m-t képes megtenni.
Mekkora távolságra jut 5 perc alatt, ha egyenletes sebességgel
halad? Ez körülbelül hány kilométer?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

5.

Tudod-e, hogy a Dél-Afrika őserdőiben élő háromujjú lajhár a
leglassabban mozgó emlős a világon? Egy perc alatt átlagosan
1500-2500 mm-t tesz meg. Milyen messzire jut el 6 perc alatt? Hány
méter ez?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

6.

Az egyenletes vízszintes repülés gyorsasági bajnokai a ludak és a
récék. Egy perc alatt 1830 m-t is megtesznek. Hány métert repülnek 7 perc alatt? Ez körülbelül hány kilométer?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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Gyűjtsd ki a számításhoz szükséges adatokat! Írj nyitott mondatot! Becsüld meg az
eredményt, majd számítsd ki és ellenőrizd! Válaszolj a kérdésre!

7.

Magyarországon először 1825-ben állítottak karácsonyfát. Hány év telt el azóta?

8.

Mennyi pénzt gyűjtött össze Balázs keresztanyja, Erika néni, ha már fél éve minden
hónapban félretett 1800 Ft-ot a karácsonyi vásárlásra?

9.

Balázs édesapja 2 és fél méteres fenyőfát vásárolt. Hány forintot fizetett?

10.

Balázs családja 3698 Ft-ért égősort, 2417 Ft-ért új díszeket vásárolt a karácsonyfára.
Hány forintot fizettek összesen?

11.

Egy doboz szaloncukor 1225 Ft-ba kerül. Mennyit fizetett Balázs nővére, Edina, ha
3 dobozzal vásárolt belőle?

12.

A karácsonyfán kétszer annyi zselés szaloncukor volt, mint marcipános, és kétszer annyi marcipános, mint karamellás. Hány szaloncukor volt összesen a fán, ha
a karamellás szaloncukrok száma 36 volt?

13.

Balázs a szüleivel és két testvérével együtt ünnepelte a karácsonyt. Mindenki egyegy ajándékkal kedveskedett a család minden egyes tagjának. Hány ajándék volt
összesen a fa alatt?
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14.

Ági néni vásárolni ment. Pénzének harmadrészéért gumicsizmát vett. Mennyi pénzzel indult vásárolni, ha a csizma 2750 Ft-ba került?
Adatok:

2750 Ft

? Ft
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

15.

Egy bevásárlóközpontba 1830 pár férficipő érkezett, feleannyi, mint női cipő.
Hány pár női cipő érkezett?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

16.

Valinak papucsot és cipőt vettek a szülei. A papucsért 1260 Ft-ot fizettek, hatodannyit,
mint a cipőért.
a) Mennyibe került Vali cipője?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Mennyit fizettek a kétfajta lábbeliért összesen?
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17.

Orsolya édesanyja mindhárom gyermekének ugyanolyan értékű sapkát és kesztyűt
vásárolt. Mennyit fizetett, ha egy sapka 1099 Ft-ba, egy pár kesztyű 998 Ft-ba került?
Adatok:

1 sapka
1 pár kesztyű
3 sapka és 3 pár kesztyű

Nyitott mondat:

Így is felírhatod:

 1099 Ft
 998 Ft

? Ft

3 · 1099 Ft + 3 · 998 Ft =
3 sapka ára 3 pár kesztyű ára

Így is felírhatod:

(1099 Ft + 998 Ft) · 3 =
1 sapka és 1 pár kesztyű ára

Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

18.

Róbert nagymamája mindkét unokájának kötött egy pár téli kesztyűt
és egy sálat. Egy pár kesztyű elkészítéséhez 9 dkg fonalra volt szüksége, egy sálhoz pedig 16 dkg-ra. Hány forintért vásárolt fonalat a
nagymama, ha 10 dkg fonal 1090 Ft-ba került?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

19.

Mariann néni szabadidejében táskákat horgol. Egy táska elkészítéséhez körülbelül 15 dkg fonalat használ fel, ennek ára
1050 Ft. Ha egy táskát 2500 Ft-ért ad el, mennyi munkadíjat
számol fel két táska elkészítésekor?
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Gyűjtsd ki a számításhoz szükséges adatokat! Írj nyitott mondatot! Becsüld meg az
eredményt, majd számítsd ki és ellenőrizd! Válaszolj a kérdésre!

20.

Cili farsangi jelmezéhez 2 m 25 cm mintás textil kell. A méteráruboltban ebből az
anyagból 28 m volt. Mennyi maradt, ha Cili édesanyja megvette a jelmezhez szükséges mennyiséget?

21.

Egy bohócjelmez elkészítéséhez 2 m 75 cm anyagot használt fel Laci anyukája. Hány
méter anyaga lehetett, ha 8 ugyanilyen jelmezre valót ki tudott szabni belőle, de 9-et
már nem?

22.

Egy méteráruboltban 4 különböző színű filcanyagot vett Kati néni. A fehérből 165 cm-t,
a sárgából 220 cm-t, a pirosból 175 cm-t, a kékből 140 cm-t. Hány forintot fizetett, ha
egy méter anyag 1380 Ft-ba került?

23.

Mónika a farsangi bálra készülődik. Három blúza (fehér, sárga, piros) és három szoknyája (piros, kék, sárga) közül választhat.
a) Hányféleképpen öltözhet fel? Rajzolj! Színezz!
b) Hányféleképpen öltözhet fel, ha nem akar ugyanolyan színű blúzt és szoknyát
felvenni?

24.

A farsangi bálon az iskola büféjében 234 pohár narancslé, és hatszor annyi almalé
fogyott el.
a) Hány pohár almalé fogyott el?
b) Mennyivel több almalé fogyott, mint narancslé?
c) Hány pohár alma- és narancslé fogyott el összesen?
d) Körülbelül hány liter üdítő fogyott el összesen, ha egy pohárba 2 dl italt töltöttek?

25.

Az iskolai farsangon táncversenyt rendeztek a gyerekek. A fiúk közül Simon, Tamás,
Vilmos és Zsolt, a lányok közül Adél, Bianka, Csilla és Dalma jelentkezett. Ki kinek
lehetett a párja?
Alkoss párokat úgy, hogy mindig egy fiú és egy lány táncoljon együtt!
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Osztás egyjegyű osztóval
Osztás szóban
Péntek délután négy barátnő megnézett egy izgalmas filmet az egyik veszprémi
moziban. Mennyibe került egy mozijegy, ha összesen 3600 Ft-ot fizettek a pénztárnál?
Adatok:

4 jegy
1 jegy

Nyitott mondat:

3600 Ft : 4 = 

Számítás:

3600 : 4 = 900

Ellenőrzés:

Az eredmény összhangban van a feladat
szövegével.
900 · 4 = 3600




3600 Ft
? Ft

 = 900 Ft
Válasz:

1.

Egy mozijegy 900 Ft-ba került.

a) A négy barátnő a mozi után beült egy cukrászdába. Joli 3 gombóc
fagylaltot vásárolt 390 Ft-ért. Mennyibe került 1 gombóc fagylalt?
Adatok:

Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:

Válasz:
b) Margit 630 Ft-ért 3 szelet zserbót vásárolt.
Mennyibe került egy szelet sütemény?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számítás:
Ellenőrzés:

Válasz:
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Írásbeli osztás egyjegyű osztóval
Egy bevásárlóközpontba 6 nagy gyűjtődobozban 1050 tubus fogkrém érkezett.
Hány tubus fogkrém volt egy-egy dobozban?
Adatok:

6 gyűjtődobozban
1 gyűjtődobozban

1050 tubus

? tubus

Nyitott mondat: 1050 : 6 =
Becslés:

Ezresre kerekített értékkel: 1050 ≈ 1000

Számítás:

1050 : 6 = 175
45
30
0
Az eredmény összhangban van a becsléssel és a feladat szövegével.
175 · 6
1050
= 175

Ellenőrzés:

Válasz:

1.

100 < 1000 : 6 < 200

Egy gyűjtődobozban 175 tubus fogkrém volt.

Ági 3 tubus fogkrémet vásárolt. Mennyibe került 1 tubus, ha 987 Ft-ot fizetett?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

2.

a) Éva 698 Ft-ért fogkefét, feleannyiért pedig fogselymet vásárolt. Hány forintba került
a fogselyem?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Összesen mennyit fizetett Éva a fogkeféért és a fogselyemért?
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3.

Egy írószereket készítő gyárban négyesével csomagolják a golyóstollakat. Hány csomagba tudnak 1236 golyóstollat elhelyezni?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

4.

Egy dobozba hat grafitceruzát raknak. Hány dobozban fér el
3839 grafitceruza? Hány grafitceruza kerül az utolsó dobozba?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

5.

a) Egy tasakba 8 filctollat tesznek. Hány tasakra van szükség
1656 filctoll becsomagolásához?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Következtess! Hány tasakra van szükség, ha egy tasakba 4, 12 vagy 24 filctollat
tesznek?
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6.

Márknak 1260 Ft megtakarított pénze van, háromszor annyi, mint Gáspárnak. Hány
forintja van Gáspárnak?
1260 Ft

Adatok:

Márk pénze:
Gáspár pénze:

?

Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

7.

a) Pisti édesanyja szombaton 6348 Ft-ért vásárolt élelmiszert, hatszor annyiért, mint
pénteken. Hány forintért vásárolt élelmiszert pénteken?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Hány forintot költött élelmiszerre ezen a két napon Pisti édesanyja?

8.

Emese 1 kg félbarna kenyeret 218 Ft-ért
vásárolt, kétszer annyiért, mint 1 kg lisztet.
Mennyibe került 1 kg liszt?

9.

A Kovács család egy rúd szalámiért 2756 Ft-ot
fizetett, négyszer annyit, mint a paprikás kolbászért.
a) Hány forintért vásárolt kolbászt a család?
b) Összesen mennyit fizettek a szalámiért és
a kolbászért?
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10.

Gondoltam egy számra, a 623 és az 1714 összegének a hetedrészére. Melyik számra gondoltam?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

11.

Gondoltam egy számra, a 4254 hatodrészénél 390-nel kisebbre.
Melyik számra gondoltam?
Adatok:
Próbálj két nyitott mondatot írni, az egyikben legyen zárójel, a másikban ne!
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

12.
13.
14.

Melyik az a szám, amelyik az 1832 és az 5976 különbségének a nyolcadrésze?
Melyik az a szám, amelyik a 2187 ötszörösének és az 1344-nek az összege?
Gondoltam egy számra, megszoroztam öttel, a szorzatból elvettem 2812-t, így 1323-at
kaptam. Melyik számra gondoltam?
·5

Adatok:
Nyitott mondat:

 ________
 · 5 − 2812 = 1323

Számításkor az eredményből indulj ki!



− 2812



1323

·5

− 2812

________
:5

1323
+ 2812
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15.

Egy kertészetben összesen 4500 palántát ültettek, kétszer
annyi paprikapalántát, mint paradicsomot. Mennyi volt ebből a
paprika-, és mennyi a paradicsompalánta?
A feladat megoldható így is:
Adatok:

paprika
2·

>

·2

paradicsom



4500
Nyitott mondat: (2 · ) +  = 4500

A zárójel elhagyható: 2 ·  +  = 4500

A feladat megoldható így is:
paprika: ?

paradicsom: ?

Adatok:
4500
Nyitott mondat:
Becslés:

3 ·  = 4500

4500 : 3 = 

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

16.

A kertész kettévágott egy 3300 mm-es lécet. Az egyik
darab éppen ötödrésze lett a másiknak. Mekkorák voltak
a lécdarabok?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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17.

A dísznövénykertészetben Flóra édesanyja 2 tő muskátlit vásárolt 1060 Ft-ért. Menynyit fizetett a szomszédjukban lakó Juli néni, aki 8 tövet vett ugyanabból a virágból?
Adatok:

2 muskátli  1060 Ft
1 muskátli  1060 Ft : 2
8 muskátli 
? Ft

vagy

2 muskátli  1060 Ft
8 muskátli 
? Ft

Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

18.

Ha 3 balkonláda 2607 Ft-ba kerül, akkor mennyibe kerül 9 balkonláda?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

19.

Huba édesanyja falra akasztható virágcserepeket vásárolt. A három
darabért 2500 Ft-nál többet, de 3000 Ft-nál kevesebbet fizetett. Menynyit fizetett volna hat ugyanilyen virágcserépért?

20.

Dalma édesapja három cserepes virágot vásárolt.
Olvass a rajzról!
1125 Ft
Adatok:
orchidea

azálea ciklámen

a) Mennyibe került egy-egy cserepes virág?
b) Összesen mennyit fizetett az édesapa a cserepes virágokért?

35

szovegesmatek4_2015_CS6_tördelt4.indd 35

2016.01.18. 12:46:01

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

21.

Egy városban szombat este harmadannyian voltak színházban, mint moziban. Ha
színházban 265-en voltak, hányan voltak moziban?

22.

Egy négytagú család a színházjegyekért 9800 Ft-ot fizetett. Mennyibe került egy színházjegy?

23.

A színházban az előadás este 7 órakor kezdődött, és negyed 11-kor ért véget. A két
felvonás között 20 perc szünet volt. Mennyi ideig tartott a darab?

24.

Egy öttagú baráti társaság 7250 Ft-ot fizetett a mozijegyekért. Mennyibe került egy
mozijegy?

25.

A mozielőadás 18 óra 30 perckor kezdődött, a film 123 perces volt. Mikor lett vége az
előadásnak?

26.

Nikolettnek 940 Ft megtakarított pénze van. Ebből két múzeumi belépőt meg tudna
vásárolni, de hármat már nem. Mennyibe kerülhet egy belépőjegy?

27.

Számítsd ki a 2345 ötödrészét! Készíts hozzá szöveges feladatot!
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Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval
Egy kartondobozban 12 db literes tej van. Mennyit fizetett Sáráék családja egy karton tejért, ha 1 liter tej ára 276 Ft?
Adatok:

1 liter tej  267 Ft
12 liter tej  ? Ft

Nyitott mondat:

12 · 267 Ft =

Becslés:

12 ≈ 10

Számítás:

267 · 12
267
+ 534
3204

Ellenőrzés:

12 · 267 = 10 · 267 + 2 · 267 = 3204

267 ≈ 270

10 · 270 = 2700

vagy

2670

267 · 12
534
+ 267
3204

534

= 3204 Ft
Válasz:

1.

Egy karton tejért 3204 Ft-ot fizetett Sára családja.

Egy kartondobozban 24 db 2 dl-es üdítőital van. Egy darab üdítőital 109 Ft-ba kerül.
Mennyit kell fizetni egy karton üdítőért?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Ellenőrzés:

Számítás:

1 0 9 · 2 4 = 1 0 9 · 6 · 4 =

Válasz:

2.

Egy kartondobozba 45 szelet csokoládét csomagoltak. Mennyit kell fizetni az egész
doboz csokoládéért, ha egy csokoládészelet 99 Ft-ba kerül?
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3.

Egy gyalogos negyedóra alatt 990 m-t tesz meg, egy vágtató paripa ennek a 11-szeresét. Mekkora távolságot képes megtenni a vágtató paripa negyedóra alatt?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Ellenőrzés:

Számítás:

9 9 0 · 1 0 + 9 9 0 · 1 =

Válasz:

4.

Egy kerékpáros 1 perc alatt 245 m-t tesz meg, egy repülőgép 54-szer ennyit. Mekkora távolságot tesz meg
a repülőgép 1 perc alatt?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

2 4 5 · 5 4 = 2 4 5 · 5 0 + 2 5 4 · 4 =

Válasz:

5.

a) Melyik szöveges feladathoz tartozhat a következő nyitott mondat?
459 m · 16 =
Huba 459 m-t tett meg a kerékpárjával,
Kornél 16-szor annyit. Hány métert tett
meg Kornél a kerékpárjával?

Edit 459 m-t kerékpározott, ez tizenhatod
része a Diána által megtett távolságnak.
Hány métert biciklizett Diána?

b) Oldd meg a szöveges feladatokat!
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6.

A felnőttek szíve átlagosan 72-t dobban percenként, a gyerekeké pedig 85-öt.
a) Mennyit dobban egy gyerek szíve 1 óra alatt, s mennyit egy felnőtté?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Mennyivel dobban többet 1 óra alatt a gyerekek szíve a felnőttekénél?

7.

Egy edzett sportoló szíve lassabban ver, mint egy kezdőé. Ha a sportban a kitartás
a fontos, mint például a kerékpározásban, a sportoló szívverése lelassul. A franciaországi kerékpárverseny, a Tour de France1 nyertesének a szíve a verseny alatt
percenként csak 28-at vert. Mennyit vert a szíve negyed-, fél, háromnegyed óra alatt?
Adatok: negyedóra =

________ perc

1 perc alatt _____

________ perc

15 perc alatt _____

háromnegyed óra = ________ perc

_____ perc alatt _____

fél óra =

_____ perc alatt _____
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

8.

Nagy erőfeszítés közben percenként akár 200-ra is emelkedhet a szívveréseink száma. Mennyit verhetne ilyenkor a szívünk 5 perc alatt, 15 perc alatt, 25 perc alatt?
1 ejtsd: tur dö fransz
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9.

A fiatal elefánt 10 hónapos koráig anyatejjel táplálkozik. Naponta körülbelül 12 l tejet fogyaszt el. Összesen
hány liter anyatejet iszik növekedése során egy elefántborjú?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

10.

A hétpettyes katicabogár élete során összesen körülbelül 700 petét rak le. Lárvái rövid idő után kikelnek, naponta akár 15 levéltetvet is elfogyasztanak.
A lárvák 20-35 nap múlva bábozódnak be. Körülbelül hány levéltetvet fogyaszt el egy lárva a bebábozódásig?
Gyűjtsd ki a számításhoz szükséges adatokat!
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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Gyűjtsd ki a számításhoz szükséges adatokat! Írj nyitott mondatot! Becsüld meg az
eredményt, majd számítsd ki és ellenőrizd! Válaszolj a kérdésre!

11.

a) Zsuzsa néni erdei iskolát szervezett a 4. osztályos tanulóknak. Négy éjszakát töltöttek a szálláshelyen. Mennyibe került egy gyerek szállása, ha egy éjszakáért
2450 Ft-ot kellett fizetnie?
b) A táborban a reggeli 440 Ft-ba, az ebéd 770 Ft-ba, a vacsora 570 Ft-ba került
naponta. Mennyit kellett fizetni egy gyerek étkeztetéséért, ha öt napot töltött a táborban?
c) Összesen mennyibe került egy gyerek szállása és étkezése az erdei iskolában?

12.

Februárban Ákosnak 1375 Ft-ja, Simonnak 1455 Ft-ja volt. Elhatározták, hogy a kirándulásig takarékoskodni fognak. Simon havonta 150 Ft-ot, Ákos 170 Ft-ot tett félre
a zsebpénzéből. Négy hónap elteltével melyik gyerek költhetett többet a kiránduláson?
Oldd meg a feladatot az adatok megfigyelésével!

13.

Luca 1600 Ft zsebpénzt vitt magával az erdei iskolába. Pénze hetedrészénél kevesebbet költött az első nap.
a) Mennyit költött Luca az első nap?
b) Mennyi pénze maradt a következő napokra?

14.

Tamás elhatározta, hogy az erdei iskola öt napján mindennap ugyanannyit költ el
a pénzéből. Legfeljebb hány forintot költhetett el naponta, ha 1350 Ft-ot vitt magával?

15.

A szerdai kiránduláson 12 lány és 14 fiú vett jégkrémet. Összesen mennyit fizettek,
ha egy jégkrém 165 Ft-ba került?

16.

Írj a rajzról nyitott mondatot, és alkoss hozzá szöveget! Oldd is meg a szöveges feladatot!
4

3192
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Írásbeli osztás kétjegyű osztóval
Leonóra szabadidejében karkötőket készít. Mindegyik karkötő elkészítéséhez 23
gyöngyöt használ fel. Hány karkötőt készített eddig, ha 253 gyöngyöt használt fel?
Adatok:

1 karkötő  23 gyöngy
? karkötő  253 gyöngy

Nyitott mondat:

253 : 23 =

Becslés:

10 < 253 : 23 < 20

Számítás:

= 11
25′3′ : 23 = 11
23
00
Az eredmény összhangban van
a becsléssel és a feladat szövegével.

Ellenőrzés:

Válasz:

1.

23 · 11
+ 23
253

11 karkötőt készített Leonóra.

A kézműves szakkör egyik foglalkozásán gyöngyöt fűztek a gyerekek. Összesen 16 krokodilt készítettek el, amelyhez 1136 zöld,
112 fekete és 912 sárga gyöngyszemre volt szükség.
a) Hány gyöngyszemet használtak fel egy krokodil elkészítéséhez?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
b) Hány centiméter damil kell 1 krokodil elkészítéséhez, ha 16hoz összesen 11 m 20 cm-t használtak fel a kézműves szakkör tagjai?
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2.

A lovastanyán 26 ló van. Hány kilogramm szénát eszik
meg átlagosan egy-egy ló, ha a lovak naponta 286 kg
szénát kapnak?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

3.

Hanna májusban összesen 1395 percet töltött lovaglással. Átlagosan hány percet
lovagolt naponta?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:

4.

Ede bácsi a lovak takarmányozására 1 tonna 450 kg zabot vásárolt, tizenkétszer anynyit, mint amennyi kukoricát vett. Mennyi kukoricát vett Ede bácsi?
Adatok:
Nyitott mondat:
Becslés:

Számítás:

Ellenőrzés:

Válasz:
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5.

Ákos, az egyik kiskereskedő oszlopdiagramon ábrázolta, hogy ebben az évben melyik héten mennyiért árulta a paradicsom kilóját.
Ft
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

a) Olvasd le a diagramról, melyik héten volt a legdrágább a paradicsom, melyik héten
volt a legolcsóbb!
b) Berta, az egyik étterem számára 3 kg paradicsomot vásárolt a 11. héten Ákos kiskereskedésében. Mennyi paradicsomot vásárolhatott volna ugyanennyi pénzből a
19. héten?
c) Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a diagram adataival kapcsolatban!

6.

Ha egy tálcára 30 tojást rakunk, akkor hány tálcára fér
a) 900 tojás?
b) 9000 tojás?
c) 9600 tojás?

7.

Anikó néni eperdzsemet készít. A piacon 11 kg epret vásárolt 9790 Ft-ért. Mennyibe
került 1 kg eper?

8.

Édesanya 6200 Ft-tal indult el vásárolni. Pénzének a tizenötöd részén gyümölcsöt
vásárolt. Hány forintot fizetett a gyümölcsért?

9.

János bácsiék a gyümölcsösben a leszedett cseresznyét ládákba rakták. Hány ládára volt szükségük a 804 kg gyümölcs elszállításához, ha egy ládába 12 kg cseresznyét tettek?

10.

Ha 18 fej saláta 2664 Ft-ba kerül, akkor mennyit kell fizetni
a) 9 fej salátáért?
b) 2 fej salátáért?
c) 7 fej salátáért?

11.

Ida néni 50 db tojást vitt a piacra, 1 db-ot 40 Ft-ért adott. Hány darab tojást adhatott el?
Töltsd ki a táblázatot! Keress összefüggéseket!
Ennyi pénze van (Ft):

40

Ennyit adott el (db):

1

480

640

720

800

1360

1520

1920

2000
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Tedd próbára a tudásodat!
Alkalmazd a szöveges feladatok megoldásáról tanultakat!

1.

Június első szombatján Misiék Budapestről mentek a Balatonhoz. Induláskor az autójuk kilométerórája 5492 km-t mutatott, hazaérkezéskor pedig 5850 km-t.
a) Hány kilométert tettek meg ezen a napon?
b) Hová utazhattak? Keresd meg a térképen! Nézd meg a Balaton északi és déli
partját is!

2.

Kamilla családja 9 óra 45 perckor érkezett a Balaton partjára, és délután fél ötig maradt ott. Mennyi időt töltöttek a Balaton-parton?

3.

Egy siófoki szálloda úszómedencéje 240 cm mély. A medence leengedésekor 1 perc
alatt 5 cm-t csökken a vízszint. Mennyi idő alatt ürül ki a medence?

4.

Ha a zamárdi strandon négy gombóc fagylaltért 600 Ft-ot fizettem, akkor mennyibe
került három gombóc fagylalt?

5.

Fanniék Keszthelyen nyaralnak. Elhatározták, hogy az egyik nap Badacsonyba kirándulnak. Az oda- és a visszautat is hajóval fogják megtenni, mivel a család minden
tagja szeret hajókázni. Segíts megtervezni nekik ezt a kirándulást!
a) Olvasd le a menetrendről a következőket!
• Mikor indul hajó Keszthelyről, és mikor érkezik meg Badacsonyba?
• Mikor indul hajó Badacsonyból, és mikor érkezik meg Keszthelyre?
• Hány perc a menetideje az egyes járatoknak? Vajon mi okozhatja a különbséget?
◆ Legfeljebb mennyi időt tölthetnek Fanniék Badacsonyban?
◆ Mennyi időt töltenek hajón?
Hajómenetrend
Állomás
Keszthely


9:30

10:30

17:10

Balatonmária

10:30

11:30

|

Balatongyörök

11:00

12:00

|

Szigliget

11:45

12:45

|

Badacsony

12:15

13:15

18:40

10:15

16:00

18:05

Szigliget

|

16:35

18:40

Balatongyörök

|

|

19:25

Balatonmária

|

17:35

|

11:45

18:25

20:05

Állomás
Badacsony

Keszthely



 Csak csütörtöki napokon közlekedik.
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b) A kilométer-mutató és az árak segítségével számítsd ki a következőket!
• Összesen mennyit kell fizetniük Fanniéknak Keszthely és Badacsony között
2 felnőtt és 2 iskoláskorú gyerek hajójegyéért?
• Mennyibe kerül Fanniéknak a visszaút menetdíja?
• Mennyit fizetnek, ha menettérti jegyet vásárolnak?
• Érdemes-e menettérti jegyet vásárolniuk? Miért?

Szigliget

Keszthely

Balatonmária

Balatongyörök

Badacsony

Kilométer-mutató

Szigliget

Badacsony

–

Balatongyörök

12

–

Balatonmária

14

6

–

Keszthely

21

8

12

–

Szigliget

6

8

9

16

Keszthely

Badacsony

Balatongyörök

–

Balatonmáriafürdô

Árak
Menetdíj

Menettérti1 díj

Km

Teljes árú jegy (Ft)

Diákjegy (Ft)

Teljes árú jegy (Ft)

Diákjegy (Ft)

1–10

1040

780

1880

1410

11–20

1360

1020

2600

1950

21–70

1560

1170

2800

2100

Kerékpár

940

1460

6.

Hány vendége van annak a balatonfüredi szállodának, amelybe 132 gyerek és négyszer annyi felnőtt jelentkezett be?

7.

Siófok és Keszthely között a távolság a Balatonon 64 km. Siófokról reggel 7 órakor
indult egy vitorlás hajó Keszthely felé. Mekkora távolságra lesz az egyik, illetve a másik várostól háromnegyed óra múlva, ha percenként 200 m-t halad a vízen?

8.

A Balaton legnagyobb mélysége körülbelül 11 m. Európa legmélyebb tavának, a
Kaszpi-tengernek a legnagyobb mélysége ennek a 85-szöröse. Milyen mély a Kaszpi-tenger?

9.

Balatonszárszóról két ember egyszerre indult útnak egy előre megbeszélt cél felé.
Az egyik gyalog, a másik kerékpáron haladt azonos útvonalon. A gyalogos 66 m-t,
a kerékpáros 239 m-t tett meg egy perc alatt. Hány méter távolságra voltak egy-mástól 1 perc, 2 perc, 12 perc, 1 óra múlva?
1 menettérti: oda- és visszautazásra érvényes menetjegy
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Vidám útravaló
A következő gondolkodtató számrejtvényekkel kívánok vidám vakációt a nyárra.
Lássuk, megtalálod-e a helyes megoldást!

1.

A szoba négy sarkában egy-egy macska ül. Mindegyikkel szemben
három macska ül, és mindegyik macska farkán is ül egy-egy macska.
Hány macska van a szobában?

2.

Laci így szólt Andrishoz:
– Adj nekem két üveggolyót, és akkor nekem is ugyanannyi lesz, mint
neked.
Andris erre így válaszolt:
– Inkább te adj nekem kettőt, és akkor nekem háromszor annyi lesz,
mint neked.
Hány üveggolyója volt Lacinak?

3.

Dávid szeret horgászni. Amikor megkérdezték, hány halat fogott, ő
így válaszolt:
– Húszat szerettem volna, de ha háromszor annyit fogtam volna, mint
amennyit valóban fogtam, akkor is kettővel kevesebb lenne, mint
amennyit szerettem volna fogni.
Hány halat fogott Dávid?

4.

– Hány éves vagy, nagyapó? – kérdezte Lili nagyapótól.
– Ha megélem még a felét annak az időnek, amit már megéltem, meg
még egy évet, akkor százéves leszek.
Hány éves most nagyapó?
Szorozd össze azokat a számokat, amelyeket a megfejtéshez írtál! Ha a szorzatuk
9504, akkor jól dolgoztál. Ügyes vagy! Ha nem ennyi lett az eredmény, hibáztál. Kérj
segítséget a feladatok megoldásához!

Kellemes pihenést kívánok a nyárra!
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