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1.  Természetes számok I.

1.  Melyik az a legkisebb pozitív természetes szám, amelynek utolsó számjegye 6, és ha az utolsó hely-
ről a 6-os számjegyet az első helyre tesszük, akkor a szám 4-szeresét kapjuk?

2.  Írd fel azt a legkisebb természetes számot, amely számjegyeinek összege 100!

2.   Természetes számok II.

1.  Egy udvaron csirkék és nyulak vannak. Összesen 11 fejük és 36 lábuk van. Hány csirke van az 
udvaron?

2. Hány olyan 500-nál kisebb természetes szám van, amely 2-vel osztható, de 5-tel nem?

3.   Kerület, terület, felszín, térfogat

1.  Egy téglalap egyik oldalának hossza 350 mm. Mekkora a téglalap kerülete, ha a területe 665 cm2?

2.  Egy négyzet alakú játszótér kerülete 164 m. Mekkora a területe? 

3.  Egy téglatest egyik lapjának egyik oldala 9 cm. Ennek a lapnak a területe 45 cm2. A harmadik éle 12 
cm. Mekkora a téglatest felszíne?

4.   Egész számok

1.  Megadtuk egy sorozat első 3 tagját. Állapítsd meg a sorozat képzési szabályát és számold ki a soro-
zat 20. tagját a többi tag felírása nélkül!  
16;   5;   –6

2.  Számold ki azoknak az egész számoknak az összegét, amelyekre igaz, hogy nagyobbak –100-nál, 
de értékük legfeljebb 98!

5.   A szögek mérése

1.  Derékszögű koordináta-rendszerben egy háromszög csúcsainak koordinátái: A(–3;2); B(1; –1) és 
C(5; 4). Rajzold le a háromszöget és mérd meg a szögei nagyságát! 

2.  Két szög közül a nagyobbik a kisebb kétszeresénél 12°-kal több. A két szög összege az egyenesszög-
nél 54°-kal kisebb. Mekkorák a szögek külön-külön? Rajzold le mindkettőt!
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6.   Törtek

1.  András és Béla parkettáznak. Az egyik nap András a hálószoba  részét, Béla a nappali  részét 
parkettázta le. Melyikük fedett le nagyobb területet, ha a nappali kétszer akkora területű, mint a 
hálószoba?

2.  Egy kutyatenyésztő vásárba vitte a kiskutyáit. Délelőtt eladta a kutyák felét, meg még egyet. 
Délután a megmaradt kutyák felét adta el ismét és még egyet. Este a megmaradt három kiskutyát 
hazavitte. Hány kiskutyával indult el a vásárba a kutyatenyésztő?

7.   Ponthalmazok

1.  Szerkessz téglalapot, melynek szomszédos oldalai 3 cm és 5 cm hosszúak! Írd le a szerkesztés 
menetét is!

2.  Adott egy körvonal a középpontja nélkül. Szerkeszd meg a kör középpontját!

8.   Tizedes törtek

1.  Két pozitív szám összege 86,1. A nagyobb szám 6-szorosa a kisebbnek. Melyik ez a két szám?

2.  Két pozitív szám különbsége 152,4. A nagyobb szám 7-szerese a kisebbnek. Melyik ez a két szám?


