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 Marót Rezső megyei matematikaverseny 5. évfolyam 

Iskolai forduló: 2017. november 23. 14-15
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 óra 

Minden feladat 10 pont 

 

1.  Jankó 3 éves volt, amikor a húga született. A húga most 8 éves. 

 a) Hány éves most Jankó? 

  b) Hány éves volt a húga, amikor feleannyi idős volt, mint Jankó?  

 c) Hány évesek lesznek együtt 10 év múlva?  

  d) Hány év múlva lesznek együtt 99 évesek? 

Pontszám:_______ 

2. Egy dobozban piros és fehér golyók vannak, összesen 124 db. Ha a dobozba betennénk 

még 5 piros golyót, és kivennénk 3 fehéret, akkor a dobozban kétszer annyi fehér golyó 

lenne, mint piros. Hány fehér, és hány piros golyó volt a dobozban eredetileg? 
 

Pontszám:_______ 

3. a) Hányad része a fekete négyszög területe a négyzet területének? 

 
b) Hányad része az egyes ábráknak a színezett terület? 

                                                                     
         Pontszám:_______ 

4. a) A következő szorzásban 4 számjegy olvashatatlan, helyüket _ jelzi. Keresd meg a 

hiányzó számjegyeket! 
 

_2_ · 13 = 2_ _1 

 

b) Egy háromjegyű szám számjegyeinek szorzata 135. Mennyi a szám számjegyeinek 

összege? 

 

         Pontszám:_______ 
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5. A Vaskakas Bábszínházban vannak bábelőadások, és koncertek is. A bábelőadásra a 

jegyek 4 euróba, 5 euróba és 6 euróba kerülnek. A koncertre pedig 3 eurós és 7 eurós 

jegyeket árulnak. A következő állításokról döntsd el, hogy igaz vagy hamis! Mindegyik 

döntésedet indokold is meg! 

a) A koncertre minden jegy olcsóbb, mint a bábelőadásra. 

b) Annyi pénzből, amennyiért 10 jegyet vennék a bábelőadásra, biztosan nem 

tudnék 15 jegyet venni a koncertre. 

c) Tudok ugyanannyiért vásárolni 4 koncertjegyet, mint 4 bábelőadásra szóló 

jegyet. 

d) 50 euróból tudok venni 13 jegyet a bábelőadásra. 

e) A bábelőadásra vett 5 jegy áráért legfeljebb 10 koncertjegyet vásárolhatok. 

Pontszám:_______ 

6. Zsuzsi néni ötödikes osztálya 34 tanulóval kirándulni indult a Bakonyba. A 

vasútállomásról a szálláshelyre vezető 1500 méteres utat 20 perc alatt tették meg. Ezt 

követően hamarosan nekiláttak az ebédfőzésnek. Az ebédhez szederrel megszórt pitét is 

készítenek, fejenként két szeletet. Mindent megvásároltak hozzá, még a három és fél kiló 

lisztet, és a 67 dkg szedret is. Zsuzsi néni azonban szólt, hogy a szeder kevés lesz, és 

kijelölt 5 embert, akik szednek még szedret az erdőben. Legalább mennyi szedret kell 

szednie átlagosan 1-1 gyereknek, ha egy pitére 16 gramm szedret szeretnének tenni, de a 

leszedett szeder minden 10 dkg-jából 1 dkg-ot ki kell dobni a válogatás során? 

Pontszám:_______ 

Összes pontszám:_______ 

 


