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A római számok 
1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a 

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

Hányadik kerületben található a Parlament épülete? 
Melyik kerületbe kell utaznom, ha az állatkertet szeretném megnézni? 

Mely kerületeket érinti a Duna? 

2. a)  Keresd meg egy naptárban vagy az interneten, mikor ünneplik a 
névnapjukat az Edit, Barna, Benő, Lili nevű gyerekek! Írd be a táb-
lázatba! A hónapok jelöléséhez római számokat használj! 

Edit Barna Benő Lili

Névnap:

Születésnap:

b)  Melyik gyereknek melyik napon van a születésnapja? Írd be a táb-
lázatba az alábbi állítások alapján!
• Edit névnapja egybeesik Barna születésnapjával.
• Lili névnapja egyben Benő születésnapja is.
• Edit és Lili születésnapja egy napon van, november 10-én.
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2.

3.

4.

Ágoston reggel 7 óra 30 perckor érkezett az iskolába. 
Jelöld az első órán! 

Keresd az egyenlő értékeket! Színezd ugyanolyan színűre!

9 XI 20 XVI
XXI 21 IX 11
XX 14 16 XIV

Egyetlen pálcika áthelyezésével tedd igazzá az egyenlőségeket!

A második órán látható időpontban lépett ki az iskola 
kapuján. Mennyi ideig volt az iskolában?

Ágoston  óra  percet töltött az iskolában.

1. Írd a hónapokat jelölő római számokat a megfelelő évszakhoz! 
Őszi hónapok:   
Tavaszi hónapok:   
Nyári hónapok:   
Téli hónapok:   
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A hosszúság mérése
1.

2.

3.

a)  Tedd magad elé az 1 m hosszúságú mérőszalagot! Mérd meg a 
hosszúságát a narancssárga rúddal! 

 Az 1 m hosszúságot  narancssárga rúddal tudjuk kirakni.

b) Most a narancssárga rúd hosszát rakd ki fehér kiskockával!
 A narancssárga rúd hossza  kiskocka hosszúságú.
 Hány kiskockával tudnád végigrakni az 1 m hosszúságot?
 Az 1 m  kiskocka hosszúságú. 1 m =  cm

Emlékszel? Olvastál már arról, hogy régen az emberek arasszal, öllel, 
hüvelykkel, lábbal is mértek hosszúságot.
a) Becsüld meg, hány cm hosszú lehet a te nagyaraszod, a kisaraszod stb.!
b) Társad segítségével mérd meg ezek pontos hosszát!
c) Hasonlítsd össze a becsült értéket a mérésed eredményével!

Becslés: (cm)

Mérés: (cm)

Eltérés: (cm)

 1 méter = 10 deciméter 1 m = 10 dm
 1 deciméter = 10 centiméter 1 dm = 10 cm
 1 méter = 100 centiméter 1 m = 100 cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Melyik mérőeszközt minek a mérésére használnád? Mondd el!
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1.

2.

3.

Vágj le egy fonalból egy 50 cm körüli darabot! Mérd meg, hány cm lett!
50 cm-nél kisebbre vagy nagyobbra sikerült a vágás? 

Hány cm az eltérés az 50 cm-hez képest?   cm

Jelöld a vonalakon a megadott hosszúságot! Vonalzóval mérj!

Karikázd be azt a szótagot, amelyik a mérőszalag rajzától mérve a 
megadott távolságra van! A végén fentről lefelé olvasd össze a beka-
rikázott szótagokat!

1 dm 3 cm

1 dm 5 cm
8 cm

Megfejtés: 

li

li

mé

gramm

de

ti

gramm

ci

cen

ter

li

de

ki

lo

ter

Jobbra 4 cm távolságra van.

Jobbra 8 cm távolságra van.

Balra 1 dm 3 cm távolságra van.

Jobbra 9 cm távolságra van.
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A tömeg mérése
1.

2.

3.

a)  Hogyan ülhetnek a következő gyerekek párosával a mérleghintára? 
Jelöld nevük kezdőbetűjének beírásával!

 Zsazsa 21 kg, Laci 23 kg, Réka 26 kg, Bence 23 kg.

b)  Hogyan áll a mérleghinta, ha az általad jelölt gyerekek ülnek rajta? 
Színezéssel jelöld!

a)  Csoportokban dolgozzatok! Készítsetek ruhafogasból és 2 zacskó-
ból kétkarú mérleget! Mérésekkel állapítsátok meg, hogy a cso-
portban kinek a legnehezebb a tolltartója!

b)  Írjátok be a téglala-
pokba a nevetek kez-
dőbetűjét! Jelöljétek 
nyíllal, kinek a toll-
tartója a nehezebb!

Mérjetek a kétkarú mérlegeteken! A mérőegység először a rózsaszín 
rúd, azután a piros rúd tömege legyen! A mérések eredményét foglal-
játok táblázatba! 

Becslés:

Mérés:

Eltérés:

ZS L

matematika_2_2.indd   104 2014.07.28.   3:54



105

1.

2.

a)  Tegyétek a kétkarú mérleg egyik serpenyőjébe az 1 kg-os súlyt, a má-
sikba pedig annyi almát tegyetek, hogy a mérleg egyensúlyban legyen!  

 Becslés Mérés

 1 kg alma  db.  db < 1 kg alma <  db

b) Most burgonyát mérjetek!
 Becslés Mérés

 1 kg burgonya  db  db < 1 kg burgonya <  db

c)  Melyik a nehezebb? 1 kg alma vagy 1 kg burgonya? Indokold a vá-
laszodat!

a)  Mekkora lehet egy darab alma tömege? Ennek megállapításához 
segítségül kell hívnunk az 1 kg-nál kisebb mértékegységet.

b)  Tegyetek a kétkarú mérleg egyik serpenyőjébe egy 1 kg-os súlyt, a 
másikba csupa dkg-os (dekagrammos ) feliratút úgy, hogy a mérleg 
egyensúlyba kerüljön! Keressetek több megoldást, jegyezzétek is le! 

 Pl.: 50 dkg + 50 dkg = 1 kg

c)  A lejegyzéseiteket hasonlítsátok össze a többi csoport méréseivel! 
Mit tapasztaltok?

  A tömeg mértékegységei a kilogramm és a dekagramm (jele dkg 
vagy dag).

 1 kilogramm = 100 dekagramm
 1 kg = 100 dkg
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1.

2.

3.

Mérjétek meg különböző tárgyak tömegét dkg-os pontossággal a két-
karú mérlegen! Előtte mindig becsüljetek, majd hasonlítsátok össze 
a becslés és a mérés eredményét! A lejegyzéshez használjátok a táb-
lázatot!

Becslés: dkg dkg dkg dkg

Mérés: dkg dkg dkg dkg

Eltérés: dkg dkg dkg dkg

Mérjétek meg a képen látható tárgyak tömegét! Karikázzátok be 
azoknak a rajzát, amelyek tömege kisebb 50 dkg-nál! Rajzoljatok még 
olyan tárgyakat, amelyek tömege 50 dkg-nál kevesebb!

Hány dkg lehet annak a patisszonnak a tömege, amelyikről tudom, 
hogy 38 dkg-nál több, de 50 dkg-nál kevesebb?
Jegyezd le nyitott mondattal! Sorold fel a megoldásokat!
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1.

2.

3.

a) Beszéljétek meg, melyik mérleget hol használhatják!

b) Melyik mérleggel  melyik tárgy tömegét mérnéd? Kösd össze!

Olvass a rajzról! Fejezd ki egy-egy tárgy tömegét dkg-ban!

Írd le, hány dkg tömegű zöldség van összesen egy képen! 

= 9 dkg = 8 dkg = 11 dkg

 dkg  dkg  dkg

Összesen:  dkg

 1 db:  dkg

Összesen:  dkg

 1 db:  dkg
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