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1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK 
ISMÉTLÉSE 

 
1. Írd le számokkal! 
Hat____, tizenhat,________,hatvan______, hatvanhat 
______, ötven______, száz________, tizenhét______, 
húsz____nyolcvankettı______, nyolcvanöt________.  
 

2. Tedd ki a <, > vagy = jelet!     
38�40 – 2                 42�50+4                73 + 3�70  
 

3. A kérdésre példával válaszolj! 
1) Hogyan képezzük a 85 számot az elıtte lévıbıl? 
 

                 
 

2) Hogyan képezzük a 90 számot az utána 
következıbıl? 
 

                
 

4. Állíts össze feladatot, amelyben szerepel: „harminc 
kopijkával olcsóbb,” és írd le a megoldást! 
 

Megoldás:__________________________________ 
Felelet:_____________________________________ 
 

5. Mérd le a háromszög oldalait és 
számítsd ki a kerületét! 
 

__________________________________________ 
 

6. Hány kopijka van a sorban? 
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1. A számokat írd fel osztályonkénti összeadandóik 
összegeként. Például: 34=30+4 
21=______    17=______    45=______    98=______ 
 

2. 18+2=______    40 – 1=______     85+1=_______ 
 

    74 – 4=_____;   30 + 8=______;   50 – 3=______; 
 

3. A zsákból eladtak 21 kg krumplit, maradt a zsákban 
26 kg. Mennyi krumpli volt eredetileg a zsákban? 

 

Megoldás:_____________  Felelet:______________ 
 

4. Oldd meg a példákat! Ellenırizd a feleletet kétféle 
módon! 
 

35+53=88      53+35=_______          88 – 35=_____ 
 

33+29=___     ______________    ______________ 
 

47 – 16=___           ___________         ___________ 
 

5. Töltsd ki a bővös négyzeteket! 
 

20   27  35 25   
23 17  41 33  0 20  
8 29 14 

 
31   

 
  15 

 

6. Írd a megfelelı helyre az adott alakzat számát! 
 

Háromszögek: 
___________ 
Négyszögek: 
___________ 
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1. Írj olyan számokat, hogy a felírás igaz legyen! 
 

18+�=21          �� – 7=33          14 – � > 8 
 

��+6=29        35 – ��=5          �� – 6 < 10 
 

2. Oldd meg az egyenleteket fejben, az eredményeket 
írd le! 
 

a+12=20                46 – b=14                x  – 8=30 
 

a=________          b=________           x=_______ 
 

3. Írd be a kihagyott számokat az összeadási 
táblázatba! A betőkkel jelölt összegeket írd le külön! 
 

a=___ f=___ 
b=___ g=___ 
c=___ x=___ 
d=___ y=___ 
e=___ z=___ 
 

4. Az egyik részlegrıl 70 kg sárgarépát takarítottak 
be, a másikról 20 kg-mal kevesebbet. Összesen hány 
kilogramm sárgarépát takarítottak be a két részlegrıl 
együttesen? (Külön mőveletekkel oldd meg). 

 

1). _________________         2) _________________ 
 

Felelet: _____________________________________ 
 

5. Laci akváriumában 24 hal volt, 16 halat 
elajándékozott. Az akváriumban hány hal 
maradt? 
Megoldás:____________Felelet:_________ 

+ 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 8  c 11 12  x  
7 9 a  e  14  y 
8  11 d 13 14 g 16  
9 11 b 13  f  17 z 
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1.  
 
 

2. Ellenırizd a kivonások helyességét! 
 

79 – 27=52  ___________  86 – 24=62  ___________ 
98 – 63=35  ___________  56 – 19=37  ___________ 
 

3. Málnát szedett 27 fiú és 41 lány. Csatlakozott 
hozzájuk 16 fiú és 5-tel kevesebb lány. Összesen 
hányan szedtek málnát? A megoldást az alábbi terv 
szerint végezd: 
1) Kezdetben hányan szedtek málnát? ____________ 
 

2) Hány lány jött segíteni? _____________________ 
 

3) Összesen hányan csatlakoztak? _______________ 
 

4) Hányan szedtek összesen málnát? _____________ 
 

4. Állíts össze feladatot és oldd meg! 
 

         2 kg                    4 kg                           ? 

 
                                      12 kg 

 

1) __________________    2) __________________ 
 

Felelet: ___________________________________ 

x 4 15 58 a 22 64 100 
x+16    

 
a–22    
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1. Állíts össze feladatot a gyermeküdülı résztvevıirıl. 
Oldd meg kétféleképpen! 
 

Gyerekszám Volt Hazautazott  Maradt 
Lányok 36 7 
Fiúk 51 3 

? 

 

           1. módszer                            2. módszer 
 

(��+��)–(�+�)=         (��–�)+(��–�)= 
 

2. Mérd le és írd be a 6 szakasz hosszát! 
 

AB=______           AC=______         AD=______ 
CD=______          BC=______          BD=______ 
 

 
 

3. (50+7)+(30+8)=_____          76 – 44=_____ 
 

   (80+5) – (40+6)=_____          98 – 56=_____ 
 

4. Helyettesítsd a szorzást összeadással, az összeadást 
szorzással! 
 

2·4=2+______     3·5=__________     3·4=________ 
 

2+2+2+2+=________     3+3+3+3+3+3=________ 
 

5. Szerkessz feladatot és oldd meg kétféleképpen! 
 

 
 

__+__+__+__+__=____       ___·___+___=_____ 
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1. 4·5+5=____       3·(12 – 4)=____       2·(5+3)=____ 
 

2·9 – 10=____     12:(14 – 8)=____   16:(11 – 3)=___ 
 

2. Hányszor könnyebb a nyúl, 
mint a pulyka? 
 

________________________ 
Hány kilogrammal nehezebb 
a pulyka a nyúlnál? 
 

________________________________________ 
 

3. A ceruza ára 8 kopijka, a füzeté 40. Mennyibe kerül 
5 ceruza és 1 füzet? 

 

Megoldás:___________________Felelet:_________ 
 

4. A 2, 5, 6, 8 számjegyekbıl állíts össze olyan 
szorzatokat, melyekben az elsı szorzótényezı kisebb 
a másodiknál! Például: 2·5, 2·6 
 

___________________________________________ 
 

5. 3·6+12=_____     4·5 – 3=_____     3·9 – 12=_____ 
 

    12:2+8=_____   18:3 – 4=_____     20:4+35=_____ 
 

6. Rajzolj egy 1 dm 4 cm, és egy 16 cm hosszú 
szakaszt! 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 

__________________________________________ 
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2. TÁBLÁZATOS SZORZÁS ÉS OSZTÁS 
 
1. Töltsd ki a táblázatot! 
 

a 2 3 4 5 6 7 8 9 
5·a         

 

2.  
 
 
 

3. A szerelıknek ellenırizni kell 6 kétmotoros és 9 
egymotoros repülıgép motorjait. Már 15 motort 
ellenıriztek. Hány motort kell még ellenırizni? 
 

1) � · �=��  2) ��+�=��  3) ��–��=� 
 

4. Egy vég szövetbıl három vásárló mindegyikének 
levágtak 4 métert. Maradt a végben 45 m. Hány méter 
volt eredetileg a vég szövetben? 
 

�·�+��=_________________Felelet:_________ 
 

5. Oldd meg a feladatláncokat! 
 

24:6  45:5  30:6  28:7         16:2 
   +8      :3   +15      ·3             :4 
    :4                 ·2      :4    – 9           + 6 
                                                                                
 

6. Számítsd ki a kifejezés értékét, ha a=5! 
 

3·a=_____     15:a=_____a·4+6=_____ 
 

Számok 16 és 4 3 és 9 16 és 4 3 és 9 
Kiszámítani hányados szorzat különbség összeg 
Eredmény     
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1. Számold meg, hány köröcske van egy sorban, és a 
köröcskék számát összesen! 
 

A rajz alapján állíts össze feladatot 
szorzásra és osztásra. Mindkét feladat 
megoldását írd le! 

 

Megoldás:____________     Megoldás:___________ 
_____________________    ____________________ 
 

2. Vonalkázz be a második sorban négyszer kevesebb 
köröcskét, mint az elsı sorban, a harmadikban 
néggyel kevesebbet, mint az elsıben! Írd le a 
feleleteket! 

       12                
 
 

 

3. Az egyik szám 24, a másik 4-szer kisebb, Mennyi a 
két szám összege? 

 

1. mővelet:___________    2. mővelet:___________ 
Felelet:________________ 
 

4. 9:3+5=__     2·2·5=__     6:3+4=__     10+4·3=___ 
 

28:4 – 7=__     7·6+8=__   4·6 – 14=__   (9 – 3):2=__ 
 

5.  
 
 
 
 

6. 4·6>3· �     3·5�5·3     30:6�4·3     5·6>�40:2 

Szám 14 24 27 32 
Kiszámolni a felét negyedét harmadát negyedét 
Eredmény     
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1. Hányszor több a fehér alakzat mindegyik sorban, 
mint a fekete? 
 

 
 

2. (17+3):4=___    (20 – 16) · 7=___    35:5 – 7=___ 
 

    (15+3):9=___    (49 – 29):10=___    28:7 – 3=___ 
 

3. Mindegyik 
alakzatot egy 
szakasszal oszd 
két négyszögre! 
 

4. A gyerekek hatosával négy csónakban, ötösével hat 
csónakban csónakáztak. Hány gyerek csónakázott? 
Oldd meg fejben, csak a feleletet írd be! 
 

Felelet:_________________ 
 

5.  
 
 
 
 
 
 
6. Számítsd ki a kifejezések értékét! 
 

16:4+8=____       27:9+52=____       34+18:9=____ 
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1. Írd fel a kifejezéseket és számítsd ki értéküket! 
1) Az elsı összeadandó 43, a másik 42 és 6 
hányadosa: 
 

___________________________ 
2) Az osztandó 40, az osztó 26 és 18 különbsége: 
 

___________________________ 
3) A kisebbítendı 4 és 9 szorzata, a kivonandó 12: 
 

____________________________ 
4) Határozd meg 5 és 4, valamint 3 és 6 szorzatának 
különbségét: 
 

____________________________ 
 

2.) 49:7+33=___      36:9+18:3=___     25:5 · 8=___ 
 

54:(15 – 6)=___      8 · 4 – 24:8=___     27:9+6=___ 
 

3) Állíts össze feladatot a táblázat adatai alapján! 
 

Ár Mennyiség Érték 
6 sportmez 36 hr 

Egyforma 
9 sportmez ? 

Az alábbi terv szerint oldd meg a feladatot: 
1) Mennyibe kerül egy sportmez?________________ 
 

2) Mennyit fizettek 9 sportmezért?_______________ 
 

Felelet:______________________ 
 

4. Kisebbítendı          Kivonandó          Különbség 
 
              56           –           ��      =            24 
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1. A mőveletek sorrendjét figyelembe véve számítsd 
ki a kifejezések értékét! 
 

16+4+3=___       46 – 6 – 3=___       28 – (5 – 2)=___ 
 

18+5 · 6=___          28:7 · 2=___            48 – 9:3=___ 
 

2. Írd fel a kifejezéseket és számítsd ki az értéküket! 
 

1) Az 5 és 7 szorzatát kisebbítsd 12-vel! 
� · � – ��=____ 

2) 30-at növeld 25 és 5 hányadosával! 
 

___________________________________________ 
3) Számítsd ki a 6 és 8, valamint a 4-és 7 számok 
szorzatának különbségét! 
 

___________________________________________ 
4) A 14és 7 számok hányadosát növeld négyszeresére! 
 

___________________________________________ 
 

3. A ládában volt 50 kg alma, a kosárban 38 kg. A 
kosárból átraktak a ládába 14 kg-ot,. Írd fel a 
kifejezéseket és számítsd ki, mennyi alma lett a 
ládában és a kosárban! 
 

1)________________kilogramm alma lett a ládában 
 

2) ________________kilogramm alma lett a kosárban 
 

4. A 20, 30, 40, 50, 60, 70, számok közül írd ki 
azokat, amelyekkel igaz az egyenlıtlenség! 
 

x – 20>10    _Igaz ezekkel:_____________________ 
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1. 3 öltöny varrására 9 m szövetet használtak fel. 
Hány méter szövetbıl varrható 8 ilyen öltöny? 

A megoldás terve: 
1) Hány méter szövet kell      2) Hány méter szövetbıl 
   1 öltöny elkészítéséhez?             varrható 8 öltöny? 
 

____________________            _________________ 
 

Felelet:____________________ 
 

2. Mennyi gyapjú nyírható 9 
juhról? 
 

________________________ 
 

Felelet:___________________ 
 

3. 36 – 36:6=____                        60 – 4 · 6+8=____ 
 

(40 – 32) · 6=____                       60 – (6·3+2)=____ 
 

4. x+17=30                  x – 17=30                     17 – x=5 
 

   x=____                      x=____                         x=____ 
 

5. Az egyik kosárban a kg barack volt, a másikban 18 
kg. A két kosárból egyenlıen 6 ládába rakták a 
barackot. Mennyi barack került egy ládába? (A 
megoldáshoz állíts össze kifejezést)! 

 

______________________          Felelet:__________ 
 

6. A kecskegida súlya 8 kg, a borjúé 32 kg-mal több. 
Hányszor könnyebb a kecskegida a borjúnál? 
 

___________________________Felelet:_________ 
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1. Nyolc egyforma láda szilva 56 kg. Hány kilogramm 
5 ilyen láda szilva? 

 

1)___________________      2)_________________ 
 

Felelet:____________________________________ 
 

2. A kislány 4 éves, anyukája 28. Hányszor lesz 
idısebb a kislánynál az anyuka 4 év múlva? 

 

1)___________________      2)_________________ 
 

Felelet:____________________________________ 
 

3. Egyensúlyozd ki a harmadik mérleget a szükséges 
számú golyócska berajzolásával! 

 
 

4. x · 2=8           7·x=14           x·9=36           x – 6=34 
    x=8:2             ______          ______           ______ 
    x=___            ______           ______          ______ 
 

5. Rajzolj téglalapot az adott oldalakkal és számítsd ki 
a kerületét! 
                 
                 
                 
                 
                 
 

6. Tedd igazzá az egyenlıtlenségeket!  
     36:9<36:�              8·4>8·�             9·4+6>9·� 
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1. Két egyforma vödörben 12 kg krumpli van. Hány 
vödör krumpli van a 48 kg krumplit tartalmazó 
zsákban? 

 
 

1) ___________________      2) _________________ 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

2. 9·4      48:8      51 – 9      30:6      62 – 8 
    – 6         +4             :7         +7             :9 
      :5       +11             :3          :3             :6 
     +9          :7          +28          ·8           + 5 
_____       ___       ____        ___         ____ 
 

3. A háromszögekhez rajzolj annyit, hogy a négyzetek 
száma kétszer több legyen! 
                
                
                
                
                
 

4. A 10-66-ig terjedı számok közül írd ki a 7-tel 
oszthatókat! 
 

__________________________________________ 
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1. Írd fel a kifejezéseket és számítsd ki értéküket! 
1) Az elsı összeadandó 34, a másik a 49 és 7 
hányadosa: �� + �� : � = ________________ 
 

2) A kisebbítendı 63, a kivonandó a 36 és 6 
hányadosa: 
 

__________________________________________ 
 

3) A kivonandó az 5 és 7 szorzata, a kisebbítendı 17: 
 

___________________________________________ 
 

4) A második összeadandó 32, az elsı a 6 és 8 
szorzata: 
 

___________________________________________ 
 

2. 

 
 

3. 5 ládába egyenlıen 25 kg kekszet csomagoltak. 
Hány ilyen ládára van szükség 60 kg keksz 
csomagolására? 

 

1) ____________________________________ 
2) ____________________________________ 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

4. x:8=3            x:6=5            x:7=28            50 – x =9 
    x=____         x=____        x=____           x=____ 
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1. 32:8·7=____        8·3:6=____        (87 – 31):8=____ 
    12:4·9=____      72:8:3=____           39 – 56:7=____ 
 

2. Rajzolj az AB szakasznál kétszer hosszabb 
szakaszt! 
A        B         
                 
                 
                 
 

3. 24 – 8>24:8      8·5+15�92 – 30            54:6�54:9 
8·7+8�8·9         40 – 8·3�40 – 8·4      45 – 15�45:3 
 

4. Az egyik kosárban volt 24 kg hagyma, a másikban 
30. kg. Az egész hagymát ládákba rakták, 
mindegyikbe 6 kilogrammot. Hány ládára volt 
szükség? (Oldd meg kétféleképpen). 

 

1) __________________        1) ________________ 
 

2) __________________        2) ________________ 
 

3) __________________        3) ________________ 
 

Felelet: ___________________________________ 
 

5. Az elsı szám b, a második 7-szer nagyobb. Mivel 
egyenlı a két szám összege? 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

6. 24 és 40 összegét csökkentsd k-szor! (Állíts össze 
kifejezést). 
Felelet: ____________________________________ 
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1. Miután a kannából megtöltöttek 5 háromliteres 
üveget tejjel, maradt a kannában 35 l tej. Hány liter tej 
volt kezdetben a kannában? 

 

1) ___________________    2) _________________ 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

2. Írd fel a kifejezést, és számítsd ki az értékét! 
1) Az osztó 8, az osztandó a 22 és 42 számok összege: 
 

__________________________________________ 
 
2) Az osztandó 56, az osztó 20 és 12 különbsége: 
 

________________________________________ 
3) Az egyik szorzótényezı 48 és 6 hányadosa, a másik 
szorzótényezı 4: 
 

___________________________________________ 
 

3. Írd be a kihagyott számokat! 
18:�=3          28:�=7          56:�=8          �·5=35 
 

4. Mérd le a téglalap oldalait, és számítsd ki a 
kerületét kétféle módon! 
 

I. módszer: __________________ 
 

II. módszer: _________________ 
 

Felelet: ____________________ 
 

5. Írj két számot, melyek osztódnak 2-vel és 3-mal! 
 

__________________________________________ 
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2. A táblázat adatai alapján állíts össze egyenletet! 
Osztandó Osztó Hányados Egyenlet 

32 x 8 32:x=8, x= 
x 7 6  

12 4 x  
 

3. Állíts össze egyenletet a feladat feltételei alapján! 
1) Ha a gondolt számot  2) Ha a gondolt szám- 
megszorozzuk a 42 és 6   ból kivonjuk a 14 és  
hányadosával, kapunk 56- 17 összegét, kapunk36 
ot. Melyik a gondolt    ot. Melyik a gondolt 
szám?     szám? 
 

x·(�� : �)=56                       __________________ 
 

4. 12 deszkadarabból két fészekodút 
készítettek. Hány ilyen deszkadarabból 
készíthetı 8 fészekodú? 
 

__________________________________ 
 

Felelet:____________________________ 
 

5.  
 
 
 
 

Számok 9 és 15 16 és 28 10 és 18 12 és 24 
Kikeresni harmadát negyedét felét hatodát 
Eredmény         

a b x a+x b+x a:b a:x 6·b a:4 
20 5 4       
28 4 7       
36 9 6       
24 6 8       

1. 
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1. Háromszögek száma ________ 
    Négyzetek száma ___________ 
    Négyszögek száma: _________ 
 

2. Töltsd ki a szorzótáblát! Írd le a betők értékét! 
 

· 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 4 6  10  m  18 
3  9 x      
4     24  c  
5 10    a    
6  d    k   
7   28     o 
8    l   64  
9 b    54    

 

3. A méhész 5 kaptár mindegyikébıl 8-8 
kg mézet pergetett ki, 3 kaptárból pedig  
2 kg-mal kevesebbet. Hány kilogramm 
méze lett a méhésznek? 
 

__________________________________________ 
 

Felelet: ___________________________________ 
 

4. Mőveleti jelekkel tedd igazzá a kifejezéseket! 
    4�8 – 9=23          56�7=8          64�8+6=14 
    9�3+12=15          56�7=49        24�8+6=9 
 

5. Tegyél zárójeleket úgy, hogy igazak legyenek az 
egyenlıségek! 
 

36:6 – 2=9          56:8 – 1+3=11          63:9 – 2 – 6=3 

   

a=_____ 
b=_____ 
c=_____ 
d=_____ 
k=_____ 
l=_____ 
m=____ 
o=_____ 
x=_____ 
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3. AZ EZRES 
 

1. Írd be, hány százas, tízes és egyes van az ábrán! 

 
Százas_____________  Tízes_________  Egyes____ 
 

2. Töltsd ki a táblázatot! 
a 199 206 300 401 800 

a+1      
a – 1      
a+10      

3. Írd fel a számokat osztályonkénti összeadandóik 
összegeként!  

 

83 _________________     107 _________________ 
 

130 ________________     176 _________________ 
 

4. Írd fel a számot a minta szerint: 2 százas (sz), 6 
tízes (t), 8 egyes (e), 268. 

 

5 sz., 2 t. 8 e.  _______        7 (sz). 3 (e) __________ 
 

9 (sz), 4 (e) _________        6 (t), 1 (e)____________  
 

5. Az 5, 8 és 4 számokkal írd fel az összes 
háromjegyő számot, melyekben mindegyik szám csak 
egyszer fordul elı! 
 

___________________________________________ 



 21 

1. Végezd el a számításokat! Mindegyik kapott szám 
után írd fel az elıtte levıt és az utána következıt! 
 

400+60+3=________          ________          ________ 
 

600+40+9=________          ________          ________ 
 

900+80+6=________          ________          ________ 
 

2. A melegházban az elsı 
nap 6 vödör paradicsomot 
szedtek, mindegyikben 8 
kg volt, a második nap 12 
kg-mal többet. Hány 
kilogramm paradicsomot 
szedtek a melegházban két 
nap alatt? 
 

1) ___________________       2) ________________ 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

3. A téglalap alakú játszótér hossza 20 m, szélessége a 
hosszának ötödrésze. Számítsd ki: 
 

1) A játszótér szélességét: _____________________ 
 

2) A játszótér kerületét: _______________________ 
 

3) Hányszor több a játszótér hossza szélességénél? 
 

___________________________________________ 
 

4. Írd be az adott számot követı öt számot! 
 

297     _____     _____     _____     _____     _____ 
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1. Írd le és nevezd meg a számokat! 
 
Százasok  
 

Tízesek 
 

Egyesek 
 
                 ______        ______       ______       ______ 
 

2. Írd be a kihagyott számokat a feladatláncokba! 
 

      – 30              – 7           – 300           +60 
437       ���      ���        ���      ��� 
 

     – 900              – 4           +500           – 80 
974       ��           ��            ���      ��� 
 

3. A zöldséges boltba 120 kg 
fızıtököt hoztak. Délelıtt eladtak 
40 kg-ot, délután 32 kg-ot. A 
megmaradt fızıtököt ládákba 
rakták, 8 kg-ot egy ládába. Hány 
ládára volt szükség? 

 

1) _________________            2) _______________ 
 

3) _________________            Felelet: __________ 
 

4. Írd be a kihagyott számokat! 
 

4 hr 35 kop = ______kop       876 kop =___hr____kop 
 

306 cm =___m___cm     243 cm=___m___dm___cm 
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4. ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS AZ EZRES 
SZÁMKÖRBEN 

 
1. Húzd alá azokat a számokat, amelyeket a betők 
helyébe beírva igaz lesz a felírás! 
 

a+220 < 800          a = 450,     320,     580,     530 
 

580 – b> 160         b = 300,     480,     150,     260 
 

2. Fejben végezd el a számításokat és töltsd ki a 
táblázatot! 
 

Út 1 óra alatt  Az út ideje A teljes út 
10 km 5 óra  
36 km  72 km 
7 km 8 óra  

 6 óra 24 km 
 

3. Rajzolj derékszöget A csúccsal, tompaszöget B 
csúccsal, hegyesszöget D csúccsal. 
 
 
 
A•                              B•                         D•                          
 

4. Egészítsd ki 900-ra! 
 

70 180 240 360 480 590 720 870 
        

 

5. 500+30+7=_____               400+6=_____ 
    600+90+4=_____           600+300=_____ 
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1. Az iskola tatarozására 310 
tekercs tapétát vásároltak. 110 
tekercset elhasználtak a 
díszteremre, az étkezdére 60 
tekerccsel kevesebbet. Hány 
tekercs tapéta maradt? 
 

__________________________________________ 
 

Felelet: __________________________________ 
 

2. Kösd össze az azonos eredményő példákat! 
72_8 – 9          137 – 100+7·9             600 – 400 – 30 
 
28+8·9             330 – 300 – 5·6           179 – 54:6 
 

3. A motorkerékpár árát  
elıször 120 hrivnyával 
leszállították, majd 80 
hrivnyával emelték. 
Mennyibe került eredetileg 
a motorkerékpár, ha a két 
árváltozás után az ára 800 
hrivnya? 
 

___________________________________________ 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

4. Írd fel centiméterekben! 
 

3 dm=_____cm                    5 dm 6 cm=____cm         
 

  1 m=_____cm                                  10 dm=____cm    
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1. Hasonlítsd össze a számokat a táblázat oszlopaiban. 
Találd meg a törvényszerőséget és töltsd ki a táblázat 
üres kockáit! Vond le a megfelelı következtetéseket! 
 

Kisebbítendı 450 470 490 510 530 550 
Kivonandó 10 30 50    
Különbség       
 

2. Van 50 g, 100 g, 200 g és 500 g tömegő súlyunk. 
Írd le, milyen súlyokkal mérhetı le:  
 

300 g _______________________ 
 

450 g _______________________ 
 

850 g _______________________ 
 

3. A háromnapos kerékpárverseny távja 500 km. Elsı 
nap a versenyzık 230 km tettek meg, 
második nap 90 km-rel kevesebbet. Hány 
kilométer megtétele maradt a harmadik 
napra?   
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

Felelet: ___________________________________ 
 

4. Írd be a hiányzó számokat a megfelelı 
mértékegységekkel! 

 

260 cm=MMM  dm             52 dm=M m M dm 
 

6 hr 45 kop=MMM    kop          3 q 24 kg=MMM     kg 
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1. Két kilogramm alma annyiba kerül 
télen, mint ısszel 3 kg. Mennyibe 
kerül 1 kg alma télen, ha ısszel 6 kg 
almáért 24 hrivnyát fizettek? 
 

____________________________ 
 

__________________________________________ 
 

Felelet: ___________________________________ 
 

2. Tegyél zárójeleket úgy, hogy igazak legyenek az 
egyenlıségek! 

 

360 – 250 –110=0               470 – 320+150=300 
 

6·8 – 5+72=90                      7·8 +4·6 – 3=68 
 

3. A téglalap hossza 160 cm, szélessége 6 dm. 
Levágtak belıle egy négyzet alakú darabot, melynek 
oldala a téglalap szélességének harmadrésze. 
Számítsd ki a megmaradt alakzat kerületét! 
 

 ______________ 
6 dm 
 
 
                        160 cm                   
 

Felelet: _____________________________________ 
 

4. Állíts össze egyenletet és oldd meg! Melyik számot 
kell növelni 350-nel, hogy 910-et kapjunk? 
 

___________________________________________ 

 

_  

_________________ 
 

_________________ 
 

_________________ 
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1. Az iskolai étkezdébe 35 l tejet hoztak, melyet 
vödrökbe és lábasokba öntöttek szét. A lábasba 
kétszer kevesebb tej fér, mint a vödörbe. Hány liter tej 
fér 6 lábasba? 
 

1)____________________ 
 

2)____________________ 
 

3)____________________ 
                                                                                                                  35 l                           

Felelet: 
____________________________________ 
 

2. Lacinak 868 bélyegbıl áll a 
győjteménye, Gyurinak 124 
bélyege van. Hányszor több 
bélyeget kell még Gyurinak 
győjtenie, hogy neki is annyi 
legyen, mint Lacinak? 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

Felelet: ___________________________________ 
 

3. Végezd el a mőveleteket! 
 
   217          670          283          490          548 
+326        – 543       +537       – 325        +451 
 

_____      _____      _____      _____      _____ 
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1. Írj öt számot, melyek mindegyike 2 tízessel kisebb 
az elıtte lévıtıl! 
 

823      _____      _____      _____      _____      _____ 
 

2. A ribizlilekvárt pontosan 40 
percig kell fızni. Hogyan 
mérhetı le ennyi idı, ha van egy 
30 perces és egy 70 perces 
homokóránk? 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

3. Adva van egy kifejezés: 123+a+247, ahol a=100, 
200, 300. Írd be a kifejezés 
legkisebb értékét:          MMM  
 

legnagyobb értékét        MMM  
 

Az a mely értéke esetén lesz a kifejezés értéke 692? 
 

__________________________________________ 
 

4. Hasonlítsd össze a kifejezések értékét! 
6·8 kg+470 kg � 5 q 10 kg 

         9 m 8 dm – 4 m 62 cm � 2·3 m+6·5 cm 
 

5. Az egyik szám a 3, 4, 5, a másik az 1, 2, 3 számok 
segítségével van felírva. Helyezd el a számokat 
egymás után úgy, hogy összegük: 1) a legnagyobb, 2) 
a legkisebb legyen. Számítsd ki ezt az összeget! 
 

1)________ 2)________   ______________________ 
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1. Rajzolj három különbözı téglalapot, melyek 
mindegyikének a kerülete 12 cm! 
 

                 
                 
                 
                 
                 
 

2. Az egyik utasszállító repülıgép egyszerre 168 utast 
szállít, a másik 132 utassal többet, a harmadik a 
másodiknál 86 utassal kevesebbet. Hány utast szállít a 
három repülıgép egyszerre?  
 

 
 

                 
                 
                 
                 
 

3. Hőzd alá azokat a számokat, melyekben a 
számjegyek összege nagyobb a számjegyek 
szorzatánál! 
302,    121,    ,242,    110,    171,    111,    117,    421 
 

4. Az egyik városból személyvonat indul a 450 km-re 
levı másik városba. Hány kilométerre lesz úti céljától 
a vonat 4 óra múlva, ha óránkénti sebessége 80 km? 
 

__________________________________________ 
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1.     
 

 
 

 

218 km-t haladva megállt egy kikötıben. Hány 
kilométert kell még hajóznia, hogy visszaérkezzen a 
kiindulási helyére? 
 

___________________________________________ 
 

Felelet: ____________________________________ 
 

2. Ossz fel szakaszokkal 
  egy 5 kocka szélességő 
   és 7 kocka hosszúságú 
  téglalapot 5 négyzetre! 
 
3. Tedd ki a megfelelı 
mőveleti jeleket, hogy igazak legyenek az 
egyenlıségek! 
 

30� 8 � 42=80      5 � 8 � 40=0     6 � 4 � 5=19 
 

16 � 8 � 48=50     26 � 4 � 7=15   24 � 6 � 4=1 
 

4.  
 
Két városból két gépkocsi egymással szemben indul 
el. A találkozásig az egyik 165 km-t, a másik 110 km-
rel többet tett meg. Milyen messze van egymástól a 
két város? Állíts össze kifejezést és számítsd ki! 
 

__________________________________________ 

       
       
       
       
       

A gızhajó 247 km-t tett meg a 
folyón. Ott kirakták a rakomány 
egy részét Tovább haladt 89 
km-t. Ezután visszafordult és 
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1. Számítsd ki: 
a) a háromszögekbe,  
b) a négyszögekbe írt számok összegét! 
 

 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

2. Állíts össze egyenlıségeket, kiválasztva a 
megfelelı mértékegységek párjait! 
 

5 m 2 dm, 6 q, 120 perc, 520 cm, 2 m 86 cm, 600 kg, 
2 óra, 28 dm 6 cm. 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

3. Írd be az x valamennyi lehetséges értékét, amelyek 
esetén igazak az egyenlıtlenségek! 
 

10·x<50, ha x=______________________________ 
 

800 – x>794, ha x=__________________________ 
 

586+x<590, ha x=___________________________ 
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1. Olgi a születésnapjára meghívta osztálytársait. 
Krémest és képviselıfánkot vásárolt, 
melyeket nyolcasával dobozokba 
rakott. Hány darab süteményt vett 
Olgi, ha a krémesek csomagolására 
5 doboz, a képviselıfánkok 
csomagolására kettıvel több doboz 
kellett? 

 

______________________          _______________ 
 

______________________          _______________ 
 

______________________          _______________ 
 

2. Állíts össze egyenletet és oldd meg! 
Melyik számot kell   Melyik számot kell  
100-szor növelni, hogy   10-szer csökkenteni. 
700-at kapjunk?   hogy 82-t kapjunk? 
 

___________________             _________________ 
 

___________________             _________________ 
 

___________________             _________________ 
 

3. A tyúkanyó mellett 10 kiscsibe van. Ez kétszer 
kevesebb, mint ahány kiscsibe van a kosárban. Hány 
kiscsibe van összesen? 
 

_______________ 
 

_______________ 
 

______________ 
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1. A szitakötı 9 másodperc alatt 90 métert repül. 
Hány másodperc alatt repül 100 métert? 
 

___________________________________________ 
 

2. Három kilogramm csokoládé 30 hrivnya. Egy 
kilogramm ostya 4 hrivnyával kevesebbe kerül, mint 1 
kg csokoládé. Mennyit kell fizetni 1 kg csokoládéért 
és 4 kg ostyáért? 
 

_______________________ 
 

________________________ 
 

________________________ 
 

______________________          Felelet:_________ 
 

3. Számítsd ki a kifejezések értékét, ha a=1, b=10. 
 

100·a+a·b – b:a______________________________ 
 

(7·b – a – 9):b________________________________ 
 

4. Írd be a hiányzó számokat! 
10·4+MM==10·6                             a+a+a·3=a·M 
 

6+6·3=6·M                            100·6=100·7 – MMM  
 

5. Töltsd ki a táblázatot! 
Állatok Súlyuk Számuk Összes súly 
Leopárd 40 kg 7 kg 
Strucc 90 kg  720 kg 
Fóka 300 kg 3 kg 
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1. A stadion pénztárában eladtak 600 jegyet. A jegyek 
tizedét a keleti lelátóra adták el. A nyugati lelátóra 
négyszer több jegyet adtak el, mint a keletire. A 
jegyek megmaradt részét az északi lelátóra adták el. 
Hány jegyet adtak el az északi lelátóra? 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

2. Fejben végezd el a mőveleteket és írd be a feleletet! 
 

128+72  62 – 27  100 – 44 
       :20        :   7         :  14 
         ·6        ·   3         ·  10 

– 20        +  9         :    8 
         :8         ·  4          :   5 
 

______  ______  _______ 
 

3. A 20 cm oldalú négyzet mindegyik oldalát c 
centiméterrel növelték. Állíts össze kifejezést az új 
négyzet kerületének kiszámítására! Számítsd ki a 
kifejezés értékét, ha c=2, 8, 16. 
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1. Egy fél dinnye súlya 10 
citrom súlyával egyenlı. 
Mennyi a súlya egy 
egész dinnyének, ha 5 
citrom súlya 1 kg? 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

2. Végezd el a mőveleteket a vázlat szerint! 
 

 
3. Rajzolj egy szakaszt, melynek negyedrésze 27 mm! 
 

                 
                 
 

4. Hasonlítsd össze a kifejezések értékét! 
 

47 cm · 2+16 cm � 12 dm     5 hr 34 kop � 3 hr · 2 
 

6 q+120 kg� 100 · 6 kg      2 óra 46 perc � 180 perc. 
 

5. Húzd alá az a azon értékét, amelyikkel mindkét 
egyenlıtlenség igaz! 
 

a·52+28 > 127          60 · a – 9 < 136          a=2, 3, 4. 
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1. Az iskola kertjében 160 kg szilvát szedtek. A szilva 
egy részét 6 ládába rakták 20 kg-jával. A többit olyan 
ládákba rakták, amelyekbe 8 kg fért. Hány ilyen 
ládára volt szükség? 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

2. Három szám összege 246. Az elsı szám 48, a 
második 192. A harmadik szám hányszor kisebb az 
elsınél? 
 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

3. Az üzletbe 5 láda teát hoztak. Mindegyik ládában 
180 csomag tea volt. Hány csomag teát kapott az 
üzlet?  
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1. Oldd meg az egyenleteket és számítsd ki az x – a·c 
kifejezés értékét! 
 

x:6=120          a·12=84          c+215=230 
 

2. Végezd el a számításokat! 
 

 
 

3. Rajzold meg az összes 
szakaszt, melyeknek végpontjai 
az adott pontokban vannak! Írd 
be az egyenest metszı 
szakaszok nevét! 
 

                 
 

4. Az egyik esztergályos 2 óra alatt 16 
egyforma alkatrészt készít. A másik 
24 ilyen alkatrészt 4 óra alatt. Hány  
alkatrészt gyártanak együtt 8 óra 
alatt? 
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1. Számítsd ki a 36:a+42·a kifejezés értékét, ha a=2, 
6, 9! 
 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

2. Az egyenlı oldalú háromszög kerülete 84 dm. A 
négyzet kerülete 56 dm. Hányszor nagyobb a 
háromszög oldala a négyzet oldalánál? A feladatot az 
alábbi vázlat szerint oldd meg! 
 

(�:�):(�:�) 
 

                 
                 
                 
 

3. Töltsd ki a táblázatot! 
 

Az a értéke 48  96  270 
Az a fele    120  
Az a harmadrésze  24    
 

4. Oldd meg az egyenleteket! 
 

x·3=87          a:7=26          320:b= 80 
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1. A kerékpáros A pontból B pontba indult. A C 
pontba 4 óra alatt ért. A C pontból a B pontba 5 óra 
alatt jutott el. Melyik szakaszon haladt gyorsabban és 
mennyivel? 
 
  A                       B                          C 
   ------44 km------ 
   ----------------89 km----------------- 
__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

Felelet:____________________________________ 
 

2. 21 adag almafelfújt készítéséhez 
63 alma szükséges. Hány alma kell 
48 adag almafelfújthoz? 
 

_____________________________ 
 

__________________________________________ 
 

Felelet:___________________________________ 
 

3. Töltsd ki a táblázatot! 
 

a 
1 óra 

10 perc 
35 
dm 

7 q 
1 m  

40 cm 
3 q 

50 kg 

a 1

7
-e      

a 1

5
-e      

 

4. Hasonlítsd össze: (640:8+4)�(90·9 – 800):2 
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1. Az egyik nap 16 láda tasakos tejet 
hoztak az üzletbe, a másik napon 14 
ládával. Mindkét napon eladták az 
egész tejet. Az elsı nap 60 tasakkal többet, mint a 
második napon. Hány tasak tejet adtak el összesen a 
két nap alatt? 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

________________________ Felelet:____________ 
 

2. A téglalap hosszúsága 5 cm 6 mm, szélessége 12 
mm-rel kevesebb. Rajzolj négyzetet, melynek kerülete 

a téglalap kerületének 1
5

 része! Színezd ki a négyzet 

negyedrészét! 
 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

3. Húzd alá azokat a számokat, amelyekre az osztó és 
a maradék értéke igaz! 
 

Osztandó Osztó Maradék 
49, 26, 17, 41, 32 4 1 
67, 18, 40, 12, 75 7 5 
49, 22, 30, 75, 93 9 3 
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1. A térképen 480 km távolság 6 cm-res szakasszal 
van ábrázolva. Milyen hosszú szakasz ábrázol ezen a 
térképen 880 km távolságot? 
 

                 
                 
                 
                 
 

2. A játszótér hossza 60 m. Számítsd 

ki a szélességét, ha kerületének 1

5
 

része 40 m! 
 

_______________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

3. Kösd össze vonallal az azonos megoldású példákat! 
 

85:5+7·9   (50+25·2):2   (220 – 100):20   (70 – 30)·4 
 
7·7+9:9    160:(71 – 69)    70:5 – 48:6        16·9+4·4 
 

4. A traktorista egy óra alatt 14 km-t tesz meg 
jármővével. Ez négyszer kevesebb, mint a 
motorkerékpár egy órai útja, de 8 km-rel több, mint 
amennyit a gyalogos megtesz egy óra alatt. Hány 
kilométert lehet megtenni 3 órát traktoron, 1 órát 
motorkerékpáron, 8 órát gyalog közlekedve? 
 

__________________________________________ 
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1. 1) Írd le, mennyi idıt mutat mindegyik óra! 
2) Írd le, mennyi idıt mutat mindegyik óra 20 perc 
múlva! 

 
2. Óra segítségével oldd meg a feladatokat. A 
feleleteket írd be! 
1) A szünet 8 óra 45 perckor kezdıdik, 8 óra 55 
perckor ér véget. Mennyi ideig tart a szünet? 

 

Felelet:______________________ 
2) A szünet 8 óra 40 perckor kezdıdik és 20 percig 
tart. Mikor fejezıdik be a szünet? 
 

Felelet:_______________________ 
3) Az óra 45 percig tart, befejezıdik 11 óra 50 
perckor. Mikor kezdıdik az óra? 
 

Felelet:________________________ 
3. Rajzold be a mutatókat! 

 
   5 óra               6 óra                 9 óra               3 óra 
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ISMÉTLÉS. ISMERKEDÉS AZ ÍRÁSBELI 
SZORZÁSSAL ÉS OSZTÁSSAL 

 
1. Végezd el a szorzást írásban! 
 

 3 4 2    3 0 3    1 5 8  
×   2   ×   3   ×   5  
                 
 

2. Az autóbuszból 5 utas kiszállt, maradt az 
autóbuszban a kiszállóknál 3-szor több utas. Hány 
utas volt eredetileg? 

 

Megoldás:__________________________________ 
 

Felelet:____________________________________ 
 

3. Három bélyegalbumban 800 
bélyeg van. Az elsıben és 
másodikban 608, a másodikban 
és a harmadikban 532. Hány 
bélyeg van mindegyik 
albumban? 
 

                 
                 
                 
 

4. Oldd meg az egyenleteket és ellenırizd a 
megoldásokat:          x·4=292          a:3=196! 
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1. Végezd el az osztást írásban! 
 

3 4 0 4   3 1 5 5   8 5 2 6   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

2. Az elefánt 8 q-val nehezebb a 
vízilónál. Együtt a súlyuk 84 q. Hány 
mázsa az elefánt és a víziló külön-
külön? 
 

                 
                 
                 
 

3. Írd be, hányad része a téglalapnak a vonalkázatlan 
rész! 
 

 


