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1. Keress olyan betűket és számokat, amelyeknek vízszintes tükörtengelyük van! Írd le!

4. Tégy egy zacskóba 2 zöld, 2 piros és 2 sárga golyót! Csukott szemmel húzz ki közülük 
egyszerre 3 golyót! Milyen színű lehet a három golyó? Rajzold le az összes  lehetőséget!

3. Tégy egy zacskóba 2 zöld, 2 piros és 2 sárga golyót! Csukott szemmel húzz ki egymás 
után 3 golyót!  Milyen színű lehet a három golyó? Rajzold le az összes  lehetőséget!

2. Keress olyan szavakat, amelyeknek minden betűje tükrös (szimmetrikus), amilyen például 
a CICA!

Az iskolai futóverseny döntőjébe András, Béla, Csaba, Dani, Elek és Feri jutott. Melyik 
három fiú lehet az első három helyezett, ha nem lesz holtverseny? Írd le a lehetősége-
ket kezdőbetűik segítségével!

5.

Sorba rendezés és válogatás
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1. Két kisfiú: András és Béla, két kislány: Cili és Dóri és két kutyus: Eszes és Fickó 
 játszik a réten. Hárman iramodnak az elgurult labda után. Ki lehet az a három? Nevük 
 kezdőbetűjével jelöld!

4. Írd be a műveleti jeleket és a relációjeleket!

2. Töltsd ki a táblázatot!

A cukrászdában vanília-, csokoládé-, eper- és málnafagylalt kapható. Hányféle sorrend-
ben tudsz 3 különböző gombócot kérni? A kezdőbetűkkel jelöld a választásod! 

5.
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Fele 2-vel kevesebb A szám 2-vel több Kétszerese
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1. A következő  páros számokkal:  0, 2, 4, 8, 12, 20, 36, 80 
és páratlan számokkal: 1, 3, 5, 11, 15, 25, 77  dolgozz!

3. Vizsgáld meg a szorzások eredményeit! 

2. A következő   páros számokkal: 0, 2, 6, 10, 16, 30, 44, 60, 70 
és páratlan számokkal: 1, 3, 7, 9, 17, 29, 63, 69, 99 dolgozz!

a)  Adj össze két páros számot! Folytasd az összeadást, de mindig két másik  páros 
számmal! Milyen szám lett az összeg, páros vagy páratlan?

b)  Adj össze két páratlan számot! Mit tudsz megállapítani az összegről? Folytasd 
az összeadást, de mindig két másik páratlan számmal!

c)  Adj össze egy páros és egy páratlan számot! Mit tudsz megállapítani az  összegről? 
Folytasd az összeadásokat a szabály szerint!

a) Vonj ki két páros számot egymásból! Milyen szám lett a különbség?

.   .   .  .

 .   .   . 
b) Egy páros számból vonj ki egy páratlan számot! Milyen szám lett a  különbség?

.   .   .  .

 .   .   . 
c) Vonj ki egymásból két páratlan számot! Milyen szám a különbség?

.   .   .  .

a) Számold ki két páros szám szorzatát! Milyen szám lett a szorzat?

.   .   .  .
b) Számold ki egy páros és egy páratlan szám szorzatát! Milyen szám lett a szorzat?

 .   .   .  .
c) Számold ki két páratlan szám szorzatát! Milyen szám lett a szorzat?

.   .   .  .
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1. Olvasd el a következő helyneveket!

Az állítás után írj néhány olyan számot a megfelelő oszlopba, amely azt igazzá és olyat, 
amely azt hamissá teszi!

2.

Magdi nyolcadik születésnapjára meghívja 8 osztálytársát. 16 szeletes tortát rendeltek, 
hogy mindenkinek két szelet jusson. Két gyereknek mégis csak egy-egy szelet jutott. 
Hogyan fordulhatott ez elő?

3.

Folytasd az írását!4.

   Budapest                            Urál-hegység                                 Duna

        Eger                        Bécs                            Tisza                   Maros

Tudod-e? Melyik

a) nem folyó?  

b) nem város?  

c) nem hazai város?  

  Igazzá teszik   Hamissá teszik

Ezek a kétjegyű számok:  

Ezek az egyjegyű páratlan számok:  

Ezek a 10 többszörösei:   

a) 6, 10, 14, 18,  

b) 0, 6, 12, 18,  

c) 80, 77, 74, 71,  

Gyerekek száma:  fő      

Tortaszeletek száma: 
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1. Jelöld a betűk és a számok párosításával, melyik tárgy melyik geometriai alakzathoz 
kapcsolható!

2. Vizsgáld meg a következő síkidomok tükörtengelyét! Ha tudod, önállóan rajzold be 
a tengelyeket!

A vaskos könyv 1. téglalap

B labda 2. négyzet

C írólap 3. gömb

D kockacukor 4. kör

E pohár alátét 5. henger

F fazék 6. téglatest

G szalvéta 7. kocka

A – 6.

Melyik síkidomnak van a legtöbb tükörtengelye? 

Melyik síkidomnak nincs tükörtengelye? 

Melyiknek van egy szimmetriatengelye? 

Melyiknek van két szimmetriatengelye? 

Melyiknek van 10 szimmetriatengelye? 

3. Egy egyenes vonal mentén felsorakozott három gyerek: Péter, Pál és János. Péter áll 
középen, tőle egyenlő távolságban van a másik kettő. Milyen messze van egymástól 
Péter és Pál, ha a két szélső gyerek között 40 méter a távolság? Rajzolj!

3. 4.
1. 2.

5.

Péter  m távolságra áll Páltól.
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1. Alkoss kétjegyű számokat a 3-as, a 6-os és a 8-as számjegyekkel úgy, hogy a kétjegyű 
szám számjegyei különbözőek legyenek! A füzetedben dolgozz!

2. Az olimpiai játékokon a magyar sportolók az alábbi számú aranyérmeket szerezték.

a) Alkoss kétjegyű számokat a 3-as, a 6-os és a 8-as számjegyekkel úgy, hogy 
a kétjegyű szám számjegyei lehetnek egyformák is!  

b) Alkoss kétjegyű számokat a 3-as, a 6-os és a 8-as számjegyekkel úgy, hogy 
a második számjegy legyen nagyobb az elsőnél!  

c) Alkoss kétjegyű számokat a 3-as, a 6-os és a 8-as számjegyekkel úgy, hogy 
a második számjegy ne legyen kisebb az elsőnél!  

d) Hány kétjegyű számot alkothatsz a 3-as, a 6-os és a 8-as számjegyekkel, ha 
a szám számjegyei egyenlőek?

1896 Athén 2 1968 Mexikó 10

1932 Los Angeles 10 1972 München 6

1936 Berlin 10 1980 Moszkva 7

1952 Helsinki 16 1988 Szöul 11

1964 Tokió 10 2008 Peking 3       

  Ábrázold grafikonon az aranyérmek számát!

3. Anna, Bea és Cili felsorakozott a tornateremben egy egyenes vonal mentén valamilyen 
sorrendben. A középsőtől a másik kettő azonos távolságra van. Milyen messze lehet 
Annától Bea, ha Anna és Cili között a távolság 20 méter? Rajzolj!

Annától Bea  m távolságra áll.

1896    1932    1936   1952    1964   1968   1972    1980    1988   2008

16
14
12
10

8
6
4
2

Aranyérmek száma

Olimpia éve
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1. Hány háromjegyű számot alkothatsz a 2, az 1 és a 0 számjegyekkel, ha egy számon belül 
a számjegyek különböznek?

6. A 24 fős osztályból a szünetben sokan kimentek az udvarra. A teremben még 8-an 
sem maradtak. Hányan mehettek ki az udvarra?

3. A zsebemben 3 tízforintos és 3 húszforintos van. Hány érmét kell kivennem a zse bemből, 
hogy biztosan legyen közöttük mindkettőből? (Érzékelésre nem különböztethetők meg.)

4. A zsebemben 4 tízforintos és 2 húszforintos van. Hány érmét kell kivennem a zsebem-
ből, hogy biztosan legyen közöttük mindkettőből?

5. Számítsd ki az életkorodat hónapokban! Használd a borítón lévő naptárt!

2. Hány háromjegyű számot alkothatsz a 2, az 1 és a 0 számjegyekkel, ha egy számon 
belül a számjegyek ismétlődhetnek?

A füzetedben számolj! Egy liter tejet négyen akartunk meginni, de társult még egy 
barátunk, így öten ittuk meg. 

7.

Összesen -et kell kivennem, hogy biztosan legyen közöttük mindkétféléből.

 darabot kell kivennem.

1 év:  hónap

 éves  hónapos vagyok.  Összesen  hónapos vagyok.

Az udvarra  vagy  tanuló mehetett ki.

a) Mennyi tej jutott így egyikünknek, ha egyenlően osztottuk el a liter tejet?

b) Mennyi jutott volna, ha négyen maradunk?
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1. Miért nem szimmetrikusak a következő szavak? Mondd el!

2. Mennyi időt mutat az óra? Írd le! 

3. Rajzold a mutatókat az órákba úgy, hogy az alattuk megadott időt mutassák!

Két egér két óra alatt két sajtot tud megenni. Hány sajtot tud megenni egy egér egy 
óra alatt?

4.

OLLÓ                      ÁLLA                      KARAK                      KERET

Egy egér egy óra alatt  sajtot tud megenni.

2 óra fél 4 háromnegyed 3 dél

 óra  perc  óra  perc  óra  perc  óra  perc

5 óra 40 perc negyed 7 éjfél 4 óra lesz
10 perc múlva

 óra  perc  óra  perc  óra  perc  óra  perc




