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AUTÓZÁS 
Kati autózni ment. Útközben egy macska az autó elé futott. Kati beletaposott a fékbe, és a 
macska megmenekült. 

Egy kissé megrémülve, Kati úgy döntött, hogy hazamegy. 

Az alábbi leegyszerűsített grafikon az autó sebességét ábrázolja az autózás ideje alatt. 

1. kérdés: AUTÓZÁS M302Q01 

Mennyi volt az autó maximális sebessége az autózás ideje alatt? 

Maximális sebesség:  ..............................km/h. 
 

AUTÓZÁS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 60 km/h 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 

9.00 9.04 9.08 9.12 

Kati útja 

Idő 

72 

60 

48 

36 

24 

12 

0 

Sebesség 
(km/h) 
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FÜZETKÉSZÍTÉS 
1. kérdés: FÜZETKÉSZÍTÉS M598Q01 - 0 1 9  

1. ábra 

Az 1. ábra azt mutatja, hogy hogyan lehet egy kis füzetet elkészíteni. Íme a hozzá tartozó 
utasítások: 

 Vegyél egy darab papírt, és hajtsd össze kétszer! 

 Tűzd össze az a élnél!  

 A b éleket vágd szét! 

Az eredmény egy kis nyolcoldalas füzet.  

2. ábra 

A 2. ábrán egy olyan papírlapnak az egyik oldala látható, amelyet egy ilyen füzet készítésére 
fogunk felhasználni. Az oldalszámokat előre ráírtuk a papírra.  

A vastag vonal azt mutatja, hogy hol kell elvágni a papírt hajtogatás után. 

1. kérdés: Füzetkészítés M598Q01
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Írd be az 1-es, 4-es, 5-ös és 8-as számokat a következő ábra megfelelő négyzeteibe, annak 
megfelelően, hogy melyik oldalszám kerül pontosan a 2., 3., 6. és 7. oldal mögé! 

 

FÜZETKÉSZÍTÉS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A következőképpen elhelyezett oldalszámok (a számok iránya nem számít): 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1 

4 5 

8 
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KERÉKPÁROK 
Csaba, Eszter és Péter kerékpározik. Kerékpárjaik különböző méretűek. Az alábbi táblázat 
azt mutatja, hogy mennyit halad előre kerékpárjuk teljes kerékfordulaton-ként. 

  Megtett távolság cm-ben 

  1 fordulat 2 fordulat 3 fordulat 4 fordulat 5 fordulat 6 fordulat 

Péter 96 192 288 384 480 … 

Eszter 160 320 480 640 800 … 

Csaba 190 380 570 760 950 … 

 

1. kérdés: KERÉKPÁROK M810Q01 

Péter három teljes kerékfordulatnyit tolta a kerékpárját. Ha Csaba ugyanezt tenné a saját 
kerékpárjával, mennyivel jutna előrébb Péternél? Válaszodat centiméterben add meg! 

Válasz: .....................................................cm-rel. 

 

KERÉKPÁROK 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 282 cm-rel. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KERÉKPÁROK M810Q02 

Hány kerékfordulat szükséges ahhoz, hogy Eszter kerékpárja 1280 cm-t tegyen meg? 

Válasz: .....................................................fordulat. 
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KERÉKPÁROK 
Csaba, Eszter és Péter kerékpározik. Kerékpárjaik különböző méretűek. Az alábbi táblázat 
azt mutatja, hogy mennyit halad előre kerékpárjuk teljes kerékfordulaton-ként. 

  Megtett távolság cm-ben 

  1 fordulat 2 fordulat 3 fordulat 4 fordulat 5 fordulat 6 fordulat 

Péter 96 192 288 384 480 … 

Eszter 160 320 480 640 800 … 

Csaba 190 380 570 760 950 … 

 

1. kérdés: KERÉKPÁROK M810Q01 

Péter három teljes kerékfordulatnyit tolta a kerékpárját. Ha Csaba ugyanezt tenné a saját 
kerékpárjával, mennyivel jutna előrébb Péternél? Válaszodat centiméterben add meg! 

Válasz: .....................................................cm-rel. 

 

KERÉKPÁROK 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 282 cm-rel. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KERÉKPÁROK M810Q02 

Hány kerékfordulat szükséges ahhoz, hogy Eszter kerékpárja 1280 cm-t tegyen meg? 

Válasz: .....................................................fordulat. 

Kódolás
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KERÉKPÁROK 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód : 8 

Rossz válasz 

0-s kód : Más válaszok. 

9-es kód : Nincs válasz. 

3. kérdés: KERÉKPÁROK M810Q03 - 00  11  12  21  99 

Péter kerékpárján a kerekek kerülete 96 cm (avagy 0,96 m). A kerékpár három-sebességes, 
van egy alacsony, egy közepes és egy magas fokozata. Péter kerékpárjának váltási arányai 
a következők: 

Alacsony 3:1 Közepes 6:5 Magas 1:2 

Hányat kellene tekernie a pedállal Péternek ahhoz, hogy 960 m-t haladjon a közepes 
fokozatban? Úgy dolgozz, hogy a munkád nyomon követhető legyen! 

MEGJEGYZÉS: A 3:1 váltási arány azt jelenti, hogy a pedál 3 teljes fordulata a kerék  
1 teljes fordulatát eredményezi. 

KERÉKPÁROK 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 
21-es kód: 1200-at, teljesen helyes módszerrel számolva. Megjegyzés: a helyes eredmény 

akkor is teljesen helyes módszerre utal, ha hiányzik a számítás, és teljes pontot ér. 

 960 m-hez 1000 kerékfordulat kell, ami
5
61000   = 1200 tekerés. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: 12 tekerés helyes módszerrel számolva, de  a tanuló elfelejtette átváltani a 
mértékegységet. 
 960 m-hez 10 kerékfordulat kell (a tanuló elfelejtette, hogy a táblázatban a távolság cm-

ben van megadva), ami 
5
610   = 12 tekerés. 

 
12-es kód: Helyes módszer, de kisebb számolási hibát vagy befejezetlen számítást 
tartalmaz. 

 3 tekerésből lesz 2,5 kerékfordulat, és 1 kerékfordulat = 0,96 m,  
tehát 3 tekerés = 2,4 méter. Tehát 960 m-hez 400 tekerés kell. 

 1000 tekerés kell (960:0,96) 960 m megtételéhez, tehát 833 tekerés szükséges a 
közepes fokozaton (1000 5/6-od része). [A módszer helyes, de a tanuló az arányt 
fordítva alkalmazta.] 

 5·0,96 = 4,8 és 960:4,8 = 200, tehát 200 tekerés. Ezután 200:5 = 40 és 40·6 = 240. 
Tehát 240 tekerésre van szükség. [Az egyetlen hiba, hogy az első 5-tel való szorzás 
fölösleges, de a módszer helyes.] 

Rossz válasz 

3. kérdés: Kerékpárok M810Q03
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1 teljes fordulatát eredményezi. 
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Teljes értékű válasz 
21-es kód: 1200-at, teljesen helyes módszerrel számolva. Megjegyzés: a helyes eredmény 

akkor is teljesen helyes módszerre utal, ha hiányzik a számítás, és teljes pontot ér. 

 960 m-hez 1000 kerékfordulat kell, ami
5
61000   = 1200 tekerés. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: 12 tekerés helyes módszerrel számolva, de  a tanuló elfelejtette átváltani a 
mértékegységet. 
 960 m-hez 10 kerékfordulat kell (a tanuló elfelejtette, hogy a táblázatban a távolság cm-

ben van megadva), ami 
5
610   = 12 tekerés. 

 
12-es kód: Helyes módszer, de kisebb számolási hibát vagy befejezetlen számítást 
tartalmaz. 

 3 tekerésből lesz 2,5 kerékfordulat, és 1 kerékfordulat = 0,96 m,  
tehát 3 tekerés = 2,4 méter. Tehát 960 m-hez 400 tekerés kell. 

 1000 tekerés kell (960:0,96) 960 m megtételéhez, tehát 833 tekerés szükséges a 
közepes fokozaton (1000 5/6-od része). [A módszer helyes, de a tanuló az arányt 
fordítva alkalmazta.] 

 5·0,96 = 4,8 és 960:4,8 = 200, tehát 200 tekerés. Ezután 200:5 = 40 és 40·6 = 240. 
Tehát 240 tekerésre van szükség. [Az egyetlen hiba, hogy az első 5-tel való szorzás 
fölösleges, de a módszer helyes.] 

Rossz válasz 

Kódolás
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KERÉKPÁROK 2. – KÓDOLÁS 
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Rossz válasz 
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9-es kód : Nincs válasz. 
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Péter kerékpárján a kerekek kerülete 96 cm (avagy 0,96 m). A kerékpár három-sebességes, 
van egy alacsony, egy közepes és egy magas fokozata. Péter kerékpárjának váltási arányai 
a következők: 

Alacsony 3:1 Közepes 6:5 Magas 1:2 

Hányat kellene tekernie a pedállal Péternek ahhoz, hogy 960 m-t haladjon a közepes 
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akkor is teljesen helyes módszerre utal, ha hiányzik a számítás, és teljes pontot ér. 

 960 m-hez 1000 kerékfordulat kell, ami
5
61000   = 1200 tekerés. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: 12 tekerés helyes módszerrel számolva, de  a tanuló elfelejtette átváltani a 
mértékegységet. 
 960 m-hez 10 kerékfordulat kell (a tanuló elfelejtette, hogy a táblázatban a távolság cm-

ben van megadva), ami 
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12-es kód: Helyes módszer, de kisebb számolási hibát vagy befejezetlen számítást 
tartalmaz. 

 3 tekerésből lesz 2,5 kerékfordulat, és 1 kerékfordulat = 0,96 m,  
tehát 3 tekerés = 2,4 méter. Tehát 960 m-hez 400 tekerés kell. 

 1000 tekerés kell (960:0,96) 960 m megtételéhez, tehát 833 tekerés szükséges a 
közepes fokozaton (1000 5/6-od része). [A módszer helyes, de a tanuló az arányt 
fordítva alkalmazta.] 

 5·0,96 = 4,8 és 960:4,8 = 200, tehát 200 tekerés. Ezután 200:5 = 40 és 40·6 = 240. 
Tehát 240 tekerésre van szükség. [Az egyetlen hiba, hogy az első 5-tel való szorzás 
fölösleges, de a módszer helyes.] 

Rossz válasz 
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KERÉKPÁROK 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód : 8 

Rossz válasz 

0-s kód : Más válaszok. 

9-es kód : Nincs válasz. 

3. kérdés: KERÉKPÁROK M810Q03 - 00  11  12  21  99 

Péter kerékpárján a kerekek kerülete 96 cm (avagy 0,96 m). A kerékpár három-sebességes, 
van egy alacsony, egy közepes és egy magas fokozata. Péter kerékpárjának váltási arányai 
a következők: 

Alacsony 3:1 Közepes 6:5 Magas 1:2 

Hányat kellene tekernie a pedállal Péternek ahhoz, hogy 960 m-t haladjon a közepes 
fokozatban? Úgy dolgozz, hogy a munkád nyomon követhető legyen! 

MEGJEGYZÉS: A 3:1 váltási arány azt jelenti, hogy a pedál 3 teljes fordulata a kerék  
1 teljes fordulatát eredményezi. 

KERÉKPÁROK 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 
21-es kód: 1200-at, teljesen helyes módszerrel számolva. Megjegyzés: a helyes eredmény 

akkor is teljesen helyes módszerre utal, ha hiányzik a számítás, és teljes pontot ér. 

 960 m-hez 1000 kerékfordulat kell, ami
5
61000   = 1200 tekerés. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: 12 tekerés helyes módszerrel számolva, de  a tanuló elfelejtette átváltani a 
mértékegységet. 
 960 m-hez 10 kerékfordulat kell (a tanuló elfelejtette, hogy a táblázatban a távolság cm-

ben van megadva), ami 
5
610   = 12 tekerés. 

 
12-es kód: Helyes módszer, de kisebb számolási hibát vagy befejezetlen számítást 
tartalmaz. 

 3 tekerésből lesz 2,5 kerékfordulat, és 1 kerékfordulat = 0,96 m,  
tehát 3 tekerés = 2,4 méter. Tehát 960 m-hez 400 tekerés kell. 

 1000 tekerés kell (960:0,96) 960 m megtételéhez, tehát 833 tekerés szükséges a 
közepes fokozaton (1000 5/6-od része). [A módszer helyes, de a tanuló az arányt 
fordítva alkalmazta.] 

 5·0,96 = 4,8 és 960:4,8 = 200, tehát 200 tekerés. Ezután 200:5 = 40 és 40·6 = 240. 
Tehát 240 tekerésre van szükség. [Az egyetlen hiba, hogy az első 5-tel való szorzás 
fölösleges, de a módszer helyes.] 

Rossz válasz 

M302Drive_HUN5.doc 

00-s kód: Más válaszok. 

 96000:5 = 19200 és 19200·6 = 11520 tekerés. [A kerék kerületét a tanuló nem vette 
figyelembe.] 

99-es kód: Nincs válasz. 

 

Vissza a Tartalomhoz



10    Nézd a tornyot

Nézd a tornyot M833

M302Drive_HUN5.doc 

NÉZD A TORNYOT 
1. kérdés: NÉZD A TORNYOT M833Q01 

Az 1-es és 2-es képen két rajzot látsz ugyanarról a toronyról. Az 1. kép a torony 
kupolájának három oldalfelületét mutatja. A 2. képen négy oldalfelülete látható. 

A következő ábra a fenti torony tetejét mutatja felülnézetből. Az ábrán kereszttel ( ) 
kijelöltünk öt helyet, és ezeket P1-P5-nek neveztük. 

Mindegyik helyről a torony tetejének bizonyos számú oldalfelületét láthatja az, aki a tornyot 
nézi. 

1. kép 2. kép 











P1 

P2 

P4 

P3 

P5 

1. kérdés: Nézd a tornyot M402Q01

M302Drive_HUN5.doc 

NÉZD A TORNYOT 
1. kérdés: NÉZD A TORNYOT M833Q01 

Az 1-es és 2-es képen két rajzot látsz ugyanarról a toronyról. Az 1. kép a torony 
kupolájának három oldalfelületét mutatja. A 2. képen négy oldalfelülete látható. 

A következő ábra a fenti torony tetejét mutatja felülnézetből. Az ábrán kereszttel ( ) 
kijelöltünk öt helyet, és ezeket P1-P5-nek neveztük. 

Mindegyik helyről a torony tetejének bizonyos számú oldalfelületét láthatja az, aki a tornyot 
nézi. 

1. kép 2. kép 











P1 

P2 

P4 

P3 

P5 
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Karikázd be az alábbi táblázatban azoknak az oldalfelületeknek a számát, amelyek az egyes 
helyekről láthatók! 

Hely Az oldalfelületek száma, amelyek az 
adott helyről láthatók  

(Karikázd be a helyes számot!) 

P1 1       2       3       4       több mint 4 

P2 1       2       3       4       több mint 4 

P3 1       2       3       4       több mint 4 

P4 1       2       3       4       több mint 4 

P5 1       2       3       4       több mint 4 

NÉZD A TORNYOT 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód : A tanuló a P1-P5 -ig elnevezett nézőpontokra a következő válaszokat adja, ebben 
a sorrendben : 4,3,1,2, 2. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 
 

Kódolás
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Karikázd be az alábbi táblázatban azoknak az oldalfelületeknek a számát, amelyek az egyes 
helyekről láthatók! 

Hely Az oldalfelületek száma, amelyek az 
adott helyről láthatók  

(Karikázd be a helyes számot!) 

P1 1       2       3       4       több mint 4 

P2 1       2       3       4       több mint 4 

P3 1       2       3       4       több mint 4 

P4 1       2       3       4       több mint 4 

P5 1       2       3       4       több mint 4 

NÉZD A TORNYOT 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód : A tanuló a P1-P5 -ig elnevezett nézőpontokra a következő válaszokat adja, ebben 
a sorrendben : 4,3,1,2, 2. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 
 

Vissza a Tartalomhoz



12    Testmagasság

Testmagasság M421

M302Drive_HUN5.doc 

TESTMAGASSÁG 
25 lány van egy osztályban. A lányok átlagos testmagassága 130 cm. 

1. kérdés: TESTMAGASSÁG  M421Q01 - 0 1 9  

Magyarázd el, hogyan számolják ki az átlagos testmagasságot! 

 

TESTMAGASSÁG 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Olyan magyarázat, amely tartalmazza, hogy összeadják az egyéni 
testmagasságokat, majd elosztják 25-tel. 
 Összeadják minden lány testmagasságát, és elosztják a lányok számával. 
 Veszik az összes lány testmagasságát, összeadják azokat, és elosztják a lányok 

számával, ebben az esetben 25-tel. 
 Az összes testmagasság összege azonos mértékegységben, osztva a lányok számával. 

Rossz válasz 
0-s kód: Más válaszok. 
9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q02 

Döntsd el, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül! Döntésedet az „Igaz” vagy a 
„Hamis” bekarikázásával jelöld! 

Állítás Igaz vagy Hamis 
Ha van egy 132 cm-es lány az osztályban, akkor lennie kell  
egy 128 cm-es lánynak is. Igaz / Hamis 

A lányok többségének 130 cm magasnak kell lennie. 
Igaz / Hamis 

Ha az összes lányt sorba állítják a legalacsonyabbtól a 
legmagasabbig, akkor a középsőnek 130 cm-esnek kell 
lennie. 

Igaz / Hamis 

A lányok felének 130 cm alattinak, a másik felének pedig 
130 cm felettinek kell lennie. Igaz / Hamis 

TESTMAGASSÁG 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Hamis, Hamis, Hamis, Hamis. 

1. kérdés: Testmagasság M421Q01
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TESTMAGASSÁG 
25 lány van egy osztályban. A lányok átlagos testmagassága 130 cm. 

1. kérdés: TESTMAGASSÁG  M421Q01 - 0 1 9  

Magyarázd el, hogyan számolják ki az átlagos testmagasságot! 

 

TESTMAGASSÁG 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Olyan magyarázat, amely tartalmazza, hogy összeadják az egyéni 
testmagasságokat, majd elosztják 25-tel. 
 Összeadják minden lány testmagasságát, és elosztják a lányok számával. 
 Veszik az összes lány testmagasságát, összeadják azokat, és elosztják a lányok 

számával, ebben az esetben 25-tel. 
 Az összes testmagasság összege azonos mértékegységben, osztva a lányok számával. 

Rossz válasz 
0-s kód: Más válaszok. 
9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q02 

Döntsd el, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül! Döntésedet az „Igaz” vagy a 
„Hamis” bekarikázásával jelöld! 

Állítás Igaz vagy Hamis 
Ha van egy 132 cm-es lány az osztályban, akkor lennie kell  
egy 128 cm-es lánynak is. Igaz / Hamis 

A lányok többségének 130 cm magasnak kell lennie. 
Igaz / Hamis 

Ha az összes lányt sorba állítják a legalacsonyabbtól a 
legmagasabbig, akkor a középsőnek 130 cm-esnek kell 
lennie. 

Igaz / Hamis 

A lányok felének 130 cm alattinak, a másik felének pedig 
130 cm felettinek kell lennie. Igaz / Hamis 

TESTMAGASSÁG 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Hamis, Hamis, Hamis, Hamis. 

Kódolás
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TESTMAGASSÁG 
25 lány van egy osztályban. A lányok átlagos testmagassága 130 cm. 

1. kérdés: TESTMAGASSÁG  M421Q01 - 0 1 9  

Magyarázd el, hogyan számolják ki az átlagos testmagasságot! 

 

TESTMAGASSÁG 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Olyan magyarázat, amely tartalmazza, hogy összeadják az egyéni 
testmagasságokat, majd elosztják 25-tel. 
 Összeadják minden lány testmagasságát, és elosztják a lányok számával. 
 Veszik az összes lány testmagasságát, összeadják azokat, és elosztják a lányok 

számával, ebben az esetben 25-tel. 
 Az összes testmagasság összege azonos mértékegységben, osztva a lányok számával. 

Rossz válasz 
0-s kód: Más válaszok. 
9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q02 

Döntsd el, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül! Döntésedet az „Igaz” vagy a 
„Hamis” bekarikázásával jelöld! 

Állítás Igaz vagy Hamis 
Ha van egy 132 cm-es lány az osztályban, akkor lennie kell  
egy 128 cm-es lánynak is. Igaz / Hamis 

A lányok többségének 130 cm magasnak kell lennie. 
Igaz / Hamis 

Ha az összes lányt sorba állítják a legalacsonyabbtól a 
legmagasabbig, akkor a középsőnek 130 cm-esnek kell 
lennie. 

Igaz / Hamis 

A lányok felének 130 cm alattinak, a másik felének pedig 
130 cm felettinek kell lennie. Igaz / Hamis 

TESTMAGASSÁG 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Hamis, Hamis, Hamis, Hamis. 
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2. kérdés: Testmagasság M421Q02
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TESTMAGASSÁG 
25 lány van egy osztályban. A lányok átlagos testmagassága 130 cm. 

1. kérdés: TESTMAGASSÁG  M421Q01 - 0 1 9  

Magyarázd el, hogyan számolják ki az átlagos testmagasságot! 

 

TESTMAGASSÁG 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Olyan magyarázat, amely tartalmazza, hogy összeadják az egyéni 
testmagasságokat, majd elosztják 25-tel. 
 Összeadják minden lány testmagasságát, és elosztják a lányok számával. 
 Veszik az összes lány testmagasságát, összeadják azokat, és elosztják a lányok 

számával, ebben az esetben 25-tel. 
 Az összes testmagasság összege azonos mértékegységben, osztva a lányok számával. 

Rossz válasz 
0-s kód: Más válaszok. 
9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q02 

Döntsd el, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül! Döntésedet az „Igaz” vagy a 
„Hamis” bekarikázásával jelöld! 

Állítás Igaz vagy Hamis 
Ha van egy 132 cm-es lány az osztályban, akkor lennie kell  
egy 128 cm-es lánynak is. Igaz / Hamis 

A lányok többségének 130 cm magasnak kell lennie. 
Igaz / Hamis 

Ha az összes lányt sorba állítják a legalacsonyabbtól a 
legmagasabbig, akkor a középsőnek 130 cm-esnek kell 
lennie. 

Igaz / Hamis 

A lányok felének 130 cm alattinak, a másik felének pedig 
130 cm felettinek kell lennie. Igaz / Hamis 

TESTMAGASSÁG 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Hamis, Hamis, Hamis, Hamis. 

Kódolás
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TESTMAGASSÁG 
25 lány van egy osztályban. A lányok átlagos testmagassága 130 cm. 

1. kérdés: TESTMAGASSÁG  M421Q01 - 0 1 9  

Magyarázd el, hogyan számolják ki az átlagos testmagasságot! 

 

TESTMAGASSÁG 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Olyan magyarázat, amely tartalmazza, hogy összeadják az egyéni 
testmagasságokat, majd elosztják 25-tel. 
 Összeadják minden lány testmagasságát, és elosztják a lányok számával. 
 Veszik az összes lány testmagasságát, összeadják azokat, és elosztják a lányok 

számával, ebben az esetben 25-tel. 
 Az összes testmagasság összege azonos mértékegységben, osztva a lányok számával. 

Rossz válasz 
0-s kód: Más válaszok. 
9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q02 

Döntsd el, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül! Döntésedet az „Igaz” vagy a 
„Hamis” bekarikázásával jelöld! 

Állítás Igaz vagy Hamis 
Ha van egy 132 cm-es lány az osztályban, akkor lennie kell  
egy 128 cm-es lánynak is. Igaz / Hamis 

A lányok többségének 130 cm magasnak kell lennie. 
Igaz / Hamis 

Ha az összes lányt sorba állítják a legalacsonyabbtól a 
legmagasabbig, akkor a középsőnek 130 cm-esnek kell 
lennie. 

Igaz / Hamis 

A lányok felének 130 cm alattinak, a másik felének pedig 
130 cm felettinek kell lennie. Igaz / Hamis 

TESTMAGASSÁG 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Hamis, Hamis, Hamis, Hamis. 

M302Drive_HUN5.doc 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

3. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q03 

Az egyik tanuló testmagasságát hibásan jegyezték le, 145 cm-rel számoltak a szükséges 
120 cm helyett. Mennyi valójában az osztályban tanuló lányok átlagos testmagassága? 

A 126 cm 
B 127 cm 
C 128 cm 
D 129 cm 
E 144 cm 

TESTMAGASSÁG 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 

3. kérdés: Testmagasság M421Q03
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

3. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q03 

Az egyik tanuló testmagasságát hibásan jegyezték le, 145 cm-rel számoltak a szükséges 
120 cm helyett. Mennyi valójában az osztályban tanuló lányok átlagos testmagassága? 

A 126 cm 
B 127 cm 
C 128 cm 
D 129 cm 
E 144 cm 

TESTMAGASSÁG 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 

Kódolás
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

3. kérdés: TESTMAGASSÁG M421Q03 

Az egyik tanuló testmagasságát hibásan jegyezték le, 145 cm-rel számoltak a szükséges 
120 cm helyett. Mennyi valójában az osztályban tanuló lányok átlagos testmagassága? 

A 126 cm 
B 127 cm 
C 128 cm 
D 129 cm 
E 144 cm 

TESTMAGASSÁG 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 
Vissza a Tartalomhoz
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