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GYŰJTSD LELEMÉNYESEN A 
ZSEBPÉNZED!

Készítsd el a borítón látható perselyt! 1.

    Rakj a saját perselyedbe mindenféle pénzérméből hármat, 
és rajzold le!

Számold össze! Ez pontosan:

2.

    
3.

Labirintusjáték. Kezdjünk takarékoskodni!  Azt a pénzt dob-
hatod a perselyedbe, amit a labirintusban haladva találsz.

Számold meg, mennyi! _______________ Ft.

Mennyi zsebpénzed van így már a perselyedben?
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Írd a hiányzó számokat a feladatba! Amit eredményül 
kapsz, a perselyedbe dobhatod!

300 Ft-ból kifizetsz 45 Ft-ot, aztán még 55 Ft-ot, s ami marad, elfe-
lezed a húgoddal. 

_______ — _______  — _______ = _______ : _______= _________

Találd ki! A meghatározáshoz tartozó értéket húzd át, és 
ami marad, megnyerted. Ezt is a perselyedbe dobhatod!

Mennyi pénzt nyertél? 

Dobd a perselyedbe! _______ Ft

Mennyi zsebpénzed van összesen? 

Mennyi zsebpénzed van már a 
perselyedben összesen? 

Zsebpénzed összege (Zs) szerint rakd ki a relációs jelet!
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5.

4.

6.
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Barna színű papírpénz, II. Rákóczi Ferenc arcképével.?

Ezen az érmén egy védett virág látható.?

Mátyás király arcképét ezen a pénzen láthatom.?

Ennyit ér a három zöld papírpénz?

Ha két tízforintost tennék hozzá, három egyforma pénzérme lenne.?

Nem tudnám ebből a papírpénzből kifizetni a 300 Ft-os virágot.?

Két különböző fémből készült, ötvözött pénzérme.?

Ennyit ér összesen egy zöld és egy barna papírpénz.?
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PÉNZFORGATÓ

Képzeletben forgasd meg a kereket! Melyik ugyanolyan?
Az egyformák betűjelét add meg! _____________________
Segítségként ugyanígy felírhatod a számokat egy lapra és 
elforgathatod! 

         A                B       C     D

Kalkuláljunk! Írd be a hiányzó számokat!

TUDOD-E? Ha befizetjük a pénzünket a bankba és hónapok-
kal, évekkel később kivesszük, a banktól kamatot kapunk.

Mennyi lehet a perselyben a zsebpénzed, ha …
— van legalább 140 Ft-od?  Akkor lehet akár ___________

— legfeljebb 220 Ft-od van?  Akkor lehet ______________

— legalább 350 Ft-od van?  Akkor lehet _______________

— legalább 300 Ft-od, de legfeljebb 350 Ft-od van? Akkor 

lehet __________________________________________
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Vajon mennyi pénzem lehetett, ha…

— két papírpénzért kaptam egy papírpénzt? __________________

— egy papírpénzért kaptam két pénzérmét? __________________

— egy papírpénzért kaptam egy papírpénzt és három pénzérmét? ___

Találj ki te is hasonlót! Írd ide! ____________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6.

Te is felválthatod a pénzed többféleképpen. Milyen címle-
tekben? Jelöld annyi x-szel, ahány darab kell! 

Spórolt 
pénz

835
835
835

5.

Mire váltja fel az automata a bedobott érméket?

4.
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Gurul a zsebpénz. Fej vagy írás? Dobj fel egy százforin-
tos érmét, és jelöld az alábbi táblázatban, melyik do-
básodnál esik felülre az írás (amelyen az értéke van) 
vagy a fej (ahol a magyar címer látható).

a) Ezeknél a dobásoknál mit dobtál? Jelöld x-szel!

1.
dobás

2.
dobás

3.
dobás

4.
dobás

5.
dobás

10.
dobás

15.
dobás

b) Mit veszel észre?______________________________________

ROLNIZZUNK!

1. Alkoss csoportokat az azonos érmékből! 
2. Számold meg, hány darab van egy csoportban!
3. Amiből megvan a húsz vagy az ötven, azt rolnizhatod: csomagold    
   papírlapba! Ragaszd le vagy befőttesgumival rögzítsd!
4. Írd rá a darabszámot és az értéket! 

Mennyit ér a rolni, ha 20 érméből készült?

• 20-as van benne:                                  

• 10-es van benne:

• 2-es van benne:

• 50-es van benne:

______ Ft

______ Ft

______ Ft

______ Ft

7.

1.

2. TUDOD-E? 
Ha valódi pénzed rol-
nizva lenne, elvihet-
néd a bankba bevál-
tani nagyobb címletű 
pénzre (például szá-
zasra, ezresre).
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