
________________________ mérés 

1. A szalagból masnit készítettem az adventi koszorúhoz. Milyen hosszú szalagot vegyek, hogy a négy masnit 

meg tudjam kötni? 

becslés: ___________                       mérés: ____________ 

terv: _______________________________________________________ 

számolás: ___________________________________________________ 

válasz: ______________________________________________________ 

2. Az erdőben a Tanácskozás Sziklájához hívja az állatok királya alattvalóit.  

Milyen messziről érkeznek az állatok? Tedd a megtett út alapján növekvő sorrendbe őket, és írd be a 

karikákba! 

   Melyik állat milyen hosszú utat tett meg? A rajzon 1 cm a valóságban 1 km. 

 hangya  sün nyulacska őz 

becslés     

mérés     

a valóságban 
megtett út 

    

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                     



________________________ mérés 

 Melyik pohár űrtartalma a nagyobb?  Egy nap melyikből hány pohárral igyak meg, ha egy nap  

legalább másfél liter vizet kell elfogyasztani? 

 

 becslés  mérés  elfogyasztandó víz 

1. pohár    

2. pohár    

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                    

 

Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái 

a) Olvassatok el a következő szöveget! 
 
A nagypapa nyolc liter szőlőlét kapott ajándékba, de felét odaadta a barátjának. 
A barát ötliteres üveget küldött. 
– Nem baj – mondja nagyapó. – Adjatok egy mértéket, majd átmérjük azzal. 
Végigkutatják a kamrát, de csak egy háromliteres üveget találnak. 
– No, gyerekek, ki tudná ezzel a háromliteres üveggel átmérni a barátomnak 
a négy liter szőlőlevet, de úgy, hogy a mérés pontos legyen? – Azzal leállította 
a három üveget az asztalra. 
 

b) Hogyan mérhette ki a szőlőlét nagyapa, ha ezen a három edényen kívül más eszközt nem használt? 
Készítsetek jegyzeteket az átöntésekről! 

   

átöntések száma 
edények űrtartalma 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 

átöntések száma 
edények űrtartalma 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 



 

________________________ mérés 

 A vásárlásra egy olyan szatyrot vittem magammal, aminek a füle 5 kilogrammnál többet nem bír el, mert 

különben leszakad. Beletehetem-e az összes megvásárolt árut? Ha nem, akkor mi a legtöbb, amit abban 

vihetek haza? 

Milyen nehéz a kosaram?   

becslés: ____________             

 1l tej liszt sajt zöldpaprika burgonya zöldség pékáru 

becslés        

mérés        

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. feladatlap  

Kösd össze a következő dolgokat a neki megfelelő mennyiséggel! 

a) Űrtartalom 

100 liter  tizede            250 cl            1 liter 5 dl            5 hl            2 ml 

 

1 csepp  víz            1 ásványvíz            1 hordó            1 nagy fazék            1 bögre 

 

b) Tömeg 

5 t              20 kg            12dkg            15 g           1g ezerszerese             

 

1 alma             1 kisteherautó            1 zsák hagyma            1 l víz            1 csomag sütőpor      

 

c) Hosszúság                          

120 mm            1km 200m            5 cm            24 dm            12 mm 

 

1 radír hossza            1  katica            1 kisarasz            az utca hossza            az ajtó magassága 

 


