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Kedves Kollégák!
Kedves Szülõk!
Az OKOS(K)ODÓ címû kiadványunkat elsõsorban a 2. osztályos matematika tankönyvcsaládunkhoz készítettük. Természetesen használható más tankönyvek
mellé, mert feladatsorai alkalmasak:
– a gondolkodási képességek differenciált fejlesztésére,
– a számolási készség erõsítésére,
– a tanulók egyéni fejlõdésének kibontakoztatására.
Az OKOS(K)ODÓ kiadványunk egyaránt biztosítja a lassabban haladó és a
legjobb képességû tanulók fejlesztését is.
OKOSODÓ, mert:
– a lassabban haladókat is sikerhez juttatja, mivel számukra is elegendõ,
egyszerûbb, könnyen megoldható feladatot tartalmaz,
– lehetõséget teremt arra, hogy a gyermekek egyéni fejlõdési ütemüknek
megfelelõen fejlõdjenek, okosodjanak,
– gyakorlóanyagot biztosít az 2. osztályos matematika tananyag eredményes
elsajátításához.
OKOSKODÓ, mert:
– a bagollyal jelölt feladatok gondolkodásra, fejtörésre késztetik még a legjobb
képességû tanulókat is,
– a tréfás, a gondolkodtató és az összetett szövegezésû feladatok
problémalátó, problémamegoldó gondolkodásra nevelik a tanulókat.
Segíti a pedagógusok (szülõk) munkáját, mert:
– alkalmas a differenciált tanulásszervezésre,
– a témakörök tanításának befejezése után összefoglaló feladatsort kínál
minden tanulónak az ismeretek mélyítésére,
– megfelel a kerettantervben elõírt fejlesztési feladatoknak és követelményeknek.
A feladatokat a nehézségi fokuknak megfelelõ jelekkel láttuk el.
Ezek az alapkövetelményeket tartalmazó, könnyebb feladatok.

Átlagos nehézségû feladatokat jelzi.

A gondolkodtatóbb, nehezebb, tréfás, összetett feladatokat jelöli.

OKOS(K)ODJUNK EGYÜTT!
Jó munkát, sok sikert kívánunk!
A Szerzõk és a Kiadó
3

1.

a) Mesélj a képrõl és a nyári élményeidrõl!

b) Mit vinnél magaddal a strandra? Karikázd be a kis képek közül!

2.

A fenti képrõl írtunk néhány állítást. Ha igaz, akkor I, ha hamis H betût
írj a mondatok után!
A távolban hajó úszik. 
Mindenki vidám.

Sokan csónakáznak.

Ketten vizibicikliznek.

Esik az esõ.

Meleg, nyári az idõ.


3.

17 gyerek fürdött a tóban. Néhányan kimentek a partra tollaslabdázni,
de 10-nél többen maradtak a vízben. Hány gyerek tollaslabdázott?
Keress több megoldást! Írd le nyitott mondattal!

Ismétlés a 20-as számkörben
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1.

a) Csoportosítsd az állatokat a
megadott szabály szerint!
(Csak a számokat írd le!)

2.

Kösd a megfelelõ számokat az írott alakjukhoz!
tizenhat
húsz
tizennyolc
tizenegy
20

3.

b) Írd az utolsó két keret címkéjébe
az elnevezéseket!
Folytasd a csoportosítást!

18

12

16

tizenkettõ

hét

7

11

Válogasd szét a lapokat rajzzal!

a) Háromfelé:

b) Négyfelé:

Ismétlés a 20-as számkörben
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1.

Hány embert látsz a képen? 
Hány autót számlálhatsz a képen? 

2.

Hosszú kocsisor kígyózik a kompról az autópálya felé!
Gergõék a 7. autóban ülnek. Karikázd be a közvetlenül elõttük és a
mögöttük haladókat!

3.

a) Figyeld meg a fenti képen a zászlót! Milyen színekbõl áll?

b) Színezz zászlókat ezekkel a színekkel, mindig másféleképpen!
(Ha ennél többet is tudsz, folytasd a füzetedben!)

Ismétlés a 20-as számkörben
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1.

a) Pótold a hiányzó számokat!
b) Kösd össze a számképeket a számokkal!
c) A páros számokat színezd pirosra, a páratlanokat kékre!

2.

Írd be a következõ számokat a házakba!
7, 4, 6, 5, 9, 1, 18, 16, 20, 13
a)

b)

páros

páratlan

egyjegyû

3.

Kösd a számokat a számegyenes megfelelõ pontjaihoz!

4.

Írd le az alábbi számok szomszédait!

5.

kétjegyû

__ 1 __

__ 4 __

__ 7 __

__ 8 __

__ 9 __

___ 11 ___

___ 14 ___

___ 17 ___

___ 18 ___

___ 19 ___

Melyik dobozban van meg a
vitorlás hajó minden darabja?

b)

c)

a)

d)

e)

Ismétlés a 20-as számkörben
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1.

Mely számokra gondoltunk?

2.

Bontsd helyi értékek szerint!

3.

Színezd ugyanolyan színûre a 10-zel nagyobb párját!

Mit vettél észre?

4.

Mi lehet a szabály? Pótold a hiányzó számokat!

5.

Rakd ki ezt a kutyát pálcikákból!
Helyezz át 2 pálcikát úgy, hogy a kutya ellenkezõ irányba nézzen!
(A kutya farka továbbra is felfelé mutasson!)

Ismétlés a 20-as számkörben
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1.

Pótold a hiányzó számokat!

2.

Töltsd ki a táblázatot!

3.

Mindig 12 legyen!

4.

Igaz legyen! (Az egyforma keretek ugyanazt a számot jelentik!)

5.

Sün Samu 5
-t kapott. Szeretné ezeket ugyanannyit érõ más
gyümölcsökre cserélni. Hogyan lehetséges ez, ha tudja, hogy:

Ismétlés a 20-as számkörben

9

1.

Folytasd a színezést!

2.

Folytasd a sorozatokat!
a)

3.

0

1

4

5

8

b)

20 19 15 14 10

c)

16 13 15 12 14

Nagyapa 4 gombóccal többet evett ebédre, mint Pisti.
Összesen 16 gombóc fogyott el. Hány darabot evett
nagyapa, hány darabot Pisti? Próbálgass!

Felelet:

4.

Petra és Zsolt telefonkártyákat gyûjt.
Petrának 17 darab van, 8-cal több, mint Zsoltnak.
Hány darab telefonkártyája van Zsoltnak?

5.

Melyik az a szám, amelyik a 20 felénél kevesebb, a 7 nagyobbik
szomszédjánál pedig több?

 ez a szám.
Ismétlés a 20-as számkörben
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1.

Fejezd be a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek az állítások!
Zsófi közelebb lakik ____________,
mint ______________.
Legközelebb _____________ és
______________ lakik egymáshoz.
Zoli messzebb lakik ____________,
mint ______________ .
Ágitól legtávolabb ______________
lakik.
(Használj fonaldarabot a méréshez! Az utakat nem rövidítheted le!)

2.

Jutka öltözködik. Hányféleképpen tud felöltözni, ha 3 különbözõ színû
blúza és szoknyája van?

3.

Hányféle úton juthat el a királyfi a királykisasszonyhoz?

4.

Helyezd el 1-tõl 9-ig a számokat úgy,
hogy az összegük
minden oldalon 20
legyen!

5.

Ha


 
 

 

     
  
 
 
Ismétlés a 20-as számkörben
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OKOSODJUNK!
1.

8 = PIROS

12 = SÁRGA

13 = VILÁGOSKÉK

14 = KÉK

15 = BORDÓ

16 = ZÖLD

17 = VILÁGOSZÖLD

18 = FEKETE

20 = BARNA

Mûveletek a 20-as számkörben
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OKOSKODJUNK!
1.

Hogy hívják a gyerekeket? Írd a vonalakra a nevüket!

Noémi alacsonyabb Csabinál.
Éva magasabb Lacinál.
Laci alacsonyabb Csabánál.
Éva magasabb Noéminél.

________ ________ ________ ________

2.

Két kosár almát vett nagymama.
Az egyik kosárban 8 kg-mal több volt, mint a másikban.
Hány kg almát tegyünk át egyik kosárból a másikba, hogy mindkét
kosárban egyenlõ tömegû alma legyen?

3.

Egy csiga egy 15 méteres kútba esett.
Nappal 5 métert mászik felfelé, de éjjel 4 métert csúszik vissza.
Hányadik napon szabadul ki a kútból?

4.

Egy zöldséges a következõ táblát akasztotta ki a boltja ajtajába:
Az elsõ vevõ 2 kg almát vett,
minden további vevõ egy-egy
kilogrammal többet.
Hány kg almát kapott
ingyen a 6. vevõ?

Gondolkodtató feladatok a 20-as számkörben
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OKOS(K)ODJUNK!
1.

Folytasd a sorozatokat!
a) 21, 19, 17, 15, ___, ___, ___, ___, ___, ___
b) 0,

2.

2,

4,

6,

___, ___, ___, ___, ___, ___

Végezd el a mûveleteket!
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3.

Hasonlítsd össze a mûveletek eredményét!
Melyik több? Mennyivel?

4.

A kosárban 14 briós volt. Mennyit ettek meg a gyerekek, ha 9 db maradt?

5.

Zsuzsi 7 szál virággal köszöntötte édesanyját a
születésnapján, Balázs 4 szállal többet adott.
a) Hány szál virágot adott Balázs?

b) Hány szál virágot adtak összesen édesanyjuknak?

Feladatsor mérés összeállításához (A tanuló színezzen ki annyi négyzetet, amennyi pontot elért!)
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1.

Számlálj úgy, ahogyan a leggyorsabb! Írd a számokat a vonalra!

2.

Mibõl mennyi van? Kösd a számegyeneshez!

# +,+  +   "  +   "  +

 !*-  $ " '   " '

 " '  # ()*   ()*

 )- 

+,+   +,+

!*-  & !*   !*
Számkörbõvítés 100-ig
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1.

Minden virág értéke 100 legyen!

2.

Olvass a rajzokról! Folytasd a lejegyzést!

Melyik több? Rakd ki a jelet!
Rajzold le, milyen pénzérmékkel fizetnéd ki az alábbi dolgokat!
Hasonlítsd össze az egymás melletti árakat!

25 Ft

32 Ft

30 Ft

3.

76 Ft

59 Ft
47 Ft

4.

5.

Egy tojás 10 perc alatt fõ keményre. 3 tojás hány perc alatt készül el?

Erzsi, Klári és Kati ugyanannyi pénzt tett a perselybe.
Ha 1 forintot hozzáteszünk, éppen 100 Ft lesz benne.
Hány forintjuk volt a lányoknak külön-külön?

Számfogalom erõsítése 100-as körben
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1.

Az indiai elefánt életkora akár 70 év is
lehet, a zebráé 40. Mennyivel élhet
tovább az indiai elefánt, mint a zebra?

2.

Játsszunk a számkártyákkal!
Ilyen számkártyáink vannak:
a) Alkoss kétjegyû számokat úgy, hogy minden számjegy csak egyszer
szerepeljen egy számon belül!
Tippelj, hány ilyen számot tudsz alkotni! ________

b) Írd le a kapott számokat csökkenõ sorrendben!

3.

Mennyi a lapok összege?

4.

Mely kerek tízesek teszik igazzá a nyitott mondatokat?

5.

.     /
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Mûveletek kerek tízesekkel
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1.

Melyik több?

2.

Színezd pirosra a páros, kékre a páratlan egyes számszomszédokat!
A tízes számszomszédokat zöldre színezd!

Húzd át a kakukktojásokat!

3.

Írd le azokat a kétjegyû számokat, amelyekben az egyesek helyén a 3 áll!

Hány db ilyen számot találtál? __________

4.

Egészítsd ki a mondatokat!
Páros az a kétjegyû szám, amelynek az utolsó számjegye ___________.
Páratlan az a kétjegyû szám, amelyben az egyesek helyén ___________
________ szám áll.

5.

A futóegér hossza kb. 20 cm, ami 10 cm-rel
hosszabb, mint a háziegér testhossza.
Hány centiméter a háziegér hosszúsága?

háziegér
Számképzés. Relációk. Számszomszédok. Szöveges feladatok

18

futóegér

1.

Számolj a nyilak szerint!

2.

a) Számolj!

b) Írd le az eredményeket csökkenõ sorrendben!
c) Írd alá a megfelelõ betûket! Olvasd össze!
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.

Színezd azonos színûre az egyenlõket!

4.

Folytasd a lapok értékének beírását! Rajzolj!

Mûveletek kerek tízesekkel
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1.

Peti 3-mal nagyobb számokat jelölt a lottón, mint Kati, Zoli 4-gyel
nagyobbakat, mint Kati.

20
30
50
70
80

2.

Húzz át számokat úgy, hogy az egyenlõségek igazzá váljanak!
 &/&/&/  /

! /$/ &  /

 /$/ &/%/

3.

" /&//$%/  /

Miska bácsinak bedagadt a foga. Nézd meg
alaposan a képet, keress rajta számokat! Ha
mindet összeadod, megállapíthatod, hány éves.

 éves Miska bácsi.

4.

Hány négyzet látható a képen? 
Vegyél el 2 pálcikát úgy,
hogy 2 négyzet maradjon!
(Húzd át!)
Rakd ki pálcikákkal!

5.

Írj be a számokat az ábra üres négyzeteibe
úgy, hogy a számjegyek összege valamennyi
vízszintes és függõleges sorban
egyformán 40–40 legyen!
2,

3,

6,

6,

11, 12, 12, 12,

8,

9,

10,

10,

16

Mûveletek kerek tízesekkel és egyesekkel
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1.

Tercsi 6-tal többet mutat,
mint ahány forintja van.
Hány forintja van Tercsinek?

2.

a) Mennyi a logikai lapok összege, ha a

b) Melyik több? Jelöld!

3.

4.

Viviennek pici a pénztárcája, ezért a tíznél
kevesebbet érõ pénzérméket átrakja a
perselyébe.
Folytasd a válogatást!
Írj mûveletet róla!

a) Írd a körökbe a
számokat 1-tõl
9-ig úgy, hogy a
számok összege
minden egyenesen és minden
köríven 18
legyen!

b) Rajzold meg úgy,
ezt az ábrát,
hogy nem emeled fel a ceruzádat!
Jelöld x-szel,
honnan indultál!

Mûveletek kerek tízesekkel és egyesekkel
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1.

Ha növekvõ sorrendbe írod a különbségeket, akkor a mellettük
található betûket összeolvasva egy értelmes szót kapsz!

A szó:

2.

Mikor használjuk? Mondd el!

Válaszd ki a számhalmazból, melyik számra gondoltunk?
Kétjegyû.
Páros.
A nagyobb tízes szomszédja a 30.
A gondolt szám: 0

3.

4.

Találj ki szöveges feladatot a rajzhoz! Oldd is meg!

A váltóversenyben Zitáék csapata
87 pontot szerzett, 6 ponttal többet,
mint Enikõ csapata.
Hány pontot szereztek Enikõék?

Számok tulajdonságai. Szövegalkotás rajzhoz. Kivonás kerek tízesre. Szöveges feladat
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1.

Ha növekvõ sorrendbe rakod az összegeket és különbségeket,
majd aláírod a hozzá tartozó betûket, értelmes szót kapsz!

Ez a szó:

2.

Mennyit érnek a logikai lapok? Mennyi az összegük?
(Néhány lapnak megadtuk az értékét.)

3.

Az alsó tagozatosok 76-an látogattak el az állatkertbe, 30-cal többen,
mint a felsõsök. Hány felsõs tanuló látogatott el az állatkertbe?

4.

Mindhárom zsebemben ugyanannyi pénz van, 20 forintnál több. Ha
hozzáteszek 20 Ft-ot, akkor sem lesz 100 Ft-om.
Mennyi pénz lehet 1-1 zsebemben?
      &/ 1 //
Keress több megoldást!

 : ____________________________________

Teljes kétjegyûbõl kerek tízes elvétele. Pótlás. Szöveges feladatok
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1.

Számolj a nyilak szerint!

2.

a) Fizesd ki játékpénzzel úgy,
hogy a lehetõ legkevesebb
pénzdarabot használd!

3.

Fordított mûvelettel számolj!

4.

a) Jelölj a lottón 5 olyan számot, melyekben a számjegyek összege 10!
b) Jelölj 5 olyan számot, melyben a számjegyek különbsége 4!
a)

b) Mennyit kell kifizetned?
Írd az összegeket az elsõ
oszlopba!

b)

c) Ha tudsz többet is, írd a vonalakra!

Pénzhasználat. Hiányos mûveletek. Számképzés adott feltételekkel
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1.

Végezd el az összeadásokat! Ha kell, rakd ki játékpénzzel!

2.

Melyik több? Mennyivel?
 $ &
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Tedd igazzá!
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4.

Mennyi lehet a hiányzó lapok értéke?

5.

Tímea 48 pontot számolt összesen a
kosárlabda-mérkõzésen.
Hányat dobott egy-egy csapat, ha a különbség
22 pont volt?

Mûveletek teljes kétjegyûekkel és egyjegyûekkel
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1.

Vegyél el mindegyik pénztárcából 30 forintot! Írj mûveletet is!

2.

Zsuzsi és Tomi segítettek visszarakni a
könyvtári könyveket. Zsuzsi 30 db-ot,
Tomi 39 db-ot tett fel a polcra.
a) Hány db-ot raktak vissza a helyére?
b)Hány db-ot kell még visszarakniuk, ha
összesen 80 db könyv várt
rendezésre?

3.

Hány évesek a rajzon látható számemberkék?
Megtudod, ha összeadod a számokat!

4.

Egy zacskóban 80 db színes golyó van. 20 db piros, 20 db fekete, 20 db
zöld és 20 db sárga. Legalább hány db golyót kell kivenni bekötött
szemmel, hogy biztosan legyen benne mindegyik színbõl?

5.

Két indián beszélget. Azt mondja az öregebb a fiatalabbnak:
– Te a fiam vagy, de én nem vagyok az apád. Hogyan lehetséges ez?

Gyakorló feladatok 100-as számkörben
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1.

2.

3.

Számolj visszafelé a) tízesével b) húszasával!
a) 99

____

____

____

____

b) 97

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Milyen kapcsolat van a szemüvegek számpárjai között? Folytasd!

a) Zsiráfmama 60 dm magas.
Fejezd ki méterben!
____________________________
A kicsinye feleakkora.
A kis zsiráf: ______ dm = _____ m.
b) Az afrikai elefántok 35 dm magasak.
Hány dm-rel magasabb zsiráfmama?

c) Hasonlítsd össze a kis zsiráf és az afrikai elefánt magasságát!

4.

Kösd össze az egyenlõket!

5.

Egy fa törzsén felfelé mászik egy hernyó. Nappal 4 m-t mászik fel, éjjel
3 m-t csúszik vissza. A 9. napon este felér a fa csúcsára.
Milyen magas a fa?

 méter magas a fa.
Sorozat. Hosszúságmérés. Relációk
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1.

2.

3.

Végezd el az összeadásokat!

Szeged egyik utcáján Vera 7-tel több
piros autót számolt meg, mint fehéret.
Pótold a számokat!

Írj annyi mûveletet, amennyit tudsz! Folytathatod a füzetedben!
a)
b)
c)

4.

Mit csinál a gép? Számolj a megadott értékekkel! (a + b = c)

5.

Három fiú 3 pohár kakaót 3 perc alatt ivott meg.
Mennyi idõ alatt fogyaszt el 30 fiú 30 pohár kakaót?

Mûveletek teljes kétjegyûekkel és egyjegyûekkel
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1.

Állítsd csökkenõ sorrendbe a különbségeket! A mellettük lévõ betûket
összeolvasva egy értelmes szót kapsz. Írd le!

Megfejtés:

2.

Folytasd a sorozatot mindkét irányban!
___

3.

4.

___

___

___ 46, 54, 62, 70,

___

___

___

___

A második osztályba 24 tanuló jár.
Hat fõ kivételével valamennyien
jelentkeztek kerékpártúrára.
Hány fõ mehetett kerékpározni?

Játsszunk a számokkal!
1. Válassz ki egy számot! Karikázd be!
2. A bekarikázott szám sorában és
oszlopában húzd át a számokat!
3. Válassz még egy számot! (Amit még
nem húztál át!)
4. Húzd át a bekarikázott szám sorában
és oszlopában található számokat!
5. Harmadszor is ismételd meg!
6. Add össze a bekarikázott számokat és
az egy, kimaradt számot!
7. Mennyi az összeg? 0
8. Próbálkozz más számokkal is a füzetedben! Mit vettél észre?

Teljes kétjegyûekbõl egyjegyûek elvétele tízesátlépéssel
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1.

Pótold a számkaptár hiányzó számait!

2.

Ha növekvõ sorrendbe állítod az összegeket, és a mellettük lévõ
betûket összeolvasod, egy értelmes szót kapsz!

Megoldás:

3.

Ha felismered a szabályt, pótold a hiányzó számokat!

4.

Írd a keretbe a nyitott mondatnak megfelelõ számokat!
a) Mennyi a legnagyobb és a legkisebb
szám összege?

b) Mennyi a legnagyobb és a legkisebb
szám különbsége?

5.

Mindkét nyitott mondathoz találsz megoldást?
 $%  / 1  1   &/
   2 3 //

6.

&/

  
2 

Elöl kettõ, hátul három. Mi az?
_________________________________________________________
Teljes kétjegyûek összeadása tízesátlépés nélkül
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1.

Számolj!

2.

Dóri anyukája 57 billentyût üt le 1 perc alatt a számítógép billentyûzetén, Dóri 24-gyel kevesebbet.
a) Hány billentyût üt le Dóri egy perc alatt?
b) Mennyit üt le két perc alatt?

3.

Pótolj a középsõ számra!

4.

Rajzolj!

5.

Egy cirkuszi állatidomárnak 3 kiskutyája van.
Minden este másik kettõvel szerepel.
Hányféleképpen léphetnek színpadra?
Barni

Foltos
Pamacs

Kivonás teljes kétjegyûekkel tízesátlépés nélkül
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1.

Kriszti a 100 méteres mellúszásban a 34. méternél tart.
Mennyit kell még úsznia a célig?

2.

Ha ezt a táblát látják az autósok, legfeljebb 100 kilométeres
sebességgel haladhatnak. Ha minden autós ezzel a
sebességgel szeretne haladni, mennyit gyorsítson?

100
3.

Mely számokra gondoltunk?
a) 29-cel kevesebb a 80-nál.
b) 76-tal kevesebb a 90-nél.
c) 32-t kell hozzáadni, hogy 70 legyen.
d) 59-et kell hozzáadni, hogy 80 legyen.

4.
A bábszínház 90 nézõt tud
fogadni. Már 32 fiú és 38 lány
megérkezett 4 felnõtt kísérõvel.
Hányan férnek még be a
nézõtérre, ha teltház lesz?

Kivonás kerek tízesbõl, pótlás kerek tízesre
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1.

Mit, melyik mérõpohárral érdemes megmérni? Kösd össze!

2.

Egészítsd ki 10 literre! (10l = ___ dl)

3.

A kevesebb felé mutasson a nyíl! ennél 

4.

Egy autó benzintartálya 40 literes.
Mennyi benzin fér még bele, ha most 40 dl van benne?

5.

Julcsi minden reggel 2 dl meleg italt fogyaszt. Hétfõn és kedden
kakaót, szerdán, csütörtökön, pénteken teát, szombaton és vasárnap
tejeskávét. Mennyi meleg italt fogyaszt reggelenként egy hét alatt?
(Fejezd ki a mértékegységet többféleképpen!)

 ez kevesebb

Mérjünk ûrtartalmat!
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1.

Alkoss összeadásokat a számokkal!
Minden számot csak egyszer használj fel!

2.

Viki és Balázs lubickolnak. Viki 27 percet
töltött a vízben, Balázs 19 perccel többet.
Mennyi ideig volt Balázs a vízben?

3.

Mely számokkal teheted igazzá a többváltozós nyitott mondatot?

4.

Mennyi a legnagyobb és a legkisebb kétjegyû páros szám különbsége?
Adatok:
Nyitott mondat:
Válasz:
Teljes kétjegyûek összeadása tízesátlépéssel
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Mûvelet:

1.

A pannonhalmi apátsági templom tornya 55 m magas, a tihanyi bencés
templomé 35 m. Mennyivel magasabb a pannonhalmi apátság tornya?
Adatok: ______________________________________________________
Nyitott mondat:

Mûvelet:

Válasz:

2.

Írj annyi kivonást, amennyit csak tudsz! A füzetben dolgozz!

3.

Mi lehet a gép szabálya?

4.

Olyan kétjegyû számokat keresünk, amelyekben nincs 3-nál nagyobb
számjegy. (A számjegyek ismétlõdhetnek.)
Vera ezt írta: 11
Jó ez a szám? _____________________

Te hány darab ilyen számot találtál? 
Teljes kétjegyûek kivonása tízesátlépéssel
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1.

Írj mûveleteket a virágszirmokról!
a)
b)
25
46
19
24
18
34

c)

33
27
16

2.

Ugye tudod, hogyan kell megoldani a bûvös négyzeteket?
Pótold a számokat!

3.

Mi lehet a szabály? Írd le! Pótold a táblázat hiányzó számait!

4.

Írd be a körökbe a számokat 11-tõl 19-ig úgy, hogy a számok összege
minden egyenesen ugyanannyi legyen!

Teljes kétjegyûek pótlása tízesátlépéssel
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1.

Ilyen gyöngyeid vannak:    
Fûzd fel õket minél többféleképpen!

2.

Mely számok teszik igazzá az alábbi nyitott mondatokat? Írd le!

3.

Írd a logikai lapok helyére a hiányzó számokat!

4.

Édesapa 85 kg burgonyát vásárolt a piacon. Valamennyit a
nagymamának adott, de így is több, mint 58 kg maradt a családnak.
Hány kg burgonyát adhatott édesapa a nagyinak?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:
Kombinatorikai feladat. Mûveletek gyakorlása teljes kétjegyûekkel, tízesátlépéssel
Egyenlõség, egyenlõtlenség
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1.

Húzz nyilat az egyre nehezebb felé!

2.

Írd be a hiányzó mérõszámokat!

3.

A papírgyûjtési versenyt Andris nyerte 47 kg-mal. A második helyezett
Norbi ennél 9 kg-mal gyûjtött kevesebbet. Zsolti Norbitól 3 kg-mal
maradt le, Éva 5 kg-mal gyûjtött kevesebbet, mint Zsolti.
Írd a gyerekek nevét a vonalakra!

a) Hány kg papírt gyûjtött összesen az 1. és a 2. helyezett? __________
b) Hány kg papírt gyûjtött az 1. és a 4. helyezett együtt? _____________
Tömegmérés
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1.

Egy kenguru tömege 55 kg, egy csimpánz kb. 60 kg, egy tundrafarkas
80 kg, egy nõstény koala 8 kg, a hím koala 11 kg.
Egy mókus kb. 50 dkg, egy sarki róka kb. 7 kg, egy õz kb. 20 kg.
Írd le az állatok nevét testtömegük csökkenõ sorrendjében!

2.

A madarak testtömege igen változó. Egy vörösbegy kb. 2 dkg, egy kék
cinege feleannyi. Egy aranyfácán a 60 dkg-ot is elérheti, egy kisebb
uhu kb. 1 kg. A szirti sas ennek hatszorosára is megnõ.
a) A cinege testtömege: ______ dkg. A szirti sas kb.: ______ kg.
b) Mennyivel több a szirti sas testtömege az aranyfácán testtömegénél?

c) Ha a mérleg egyik felére állítanánk a fenti összes madarat, a másik
oldalra egy 35 kg-os pingvint, melyik oldalra billenne a mérleg?

Tömegmérés
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OKOSODJUNK!
1.

Színezz a megadott értékek szerint!

15 = fekete
37 = piros
56 = rózsaszín

19 = sötétkék
42 = zöld
71 = világoskék

Mûveletek a 100-as számkörben tízesátlépéssel
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28 = sárga
52 = barna
95 = szürke

OKOSKODJUNK!
1.

Anikó felírt a füzetébe egy kétjegyû számot. Azt mondta a gyerekeknek:
– Találjátok ki, melyik számot jegyeztem le! Mondok róla 3 állítást,
amelyikbõl kettõ hamis, egy pedig igaz.
1. Az tízesek helyére páros,
az egyesek helyre páratlan számot írtam.
2. Két egyenlõ számjegybõl áll.
3. Az egyik számjegye sem kisebb a másiknál.
Mely számok lehettek Anikó füzetében?

2.

Mely ábrát tudod egy vonallal lerajzolni úgy, hogy nem emeled fel
közben a ceruzádat? Tegyél alá piros pontot!

3.

Vegyél el a pálcikákból 5 db-ot
úgy, hogy 5 ugyanakkora
háromszög maradjon!

4.

Helyezz át a 12 pálcikából
hármat úgy, hogy 3 ugyanakkora négyzeted legyen!

Teljes kétjegyûek pótlása tízesátlépéssel
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OKOS(K)ODJUNK!
1.

Írd le a számok egyes és tízes szomszédait!

2.

Számolj!
 














 









  
 
 






3.

Jenõnek és Zsoltnak összesen 63 kártyanaptárja van.
Mennyi lehet külön-külön? Pótold a hiányzó számokat!

4.

Egészítsd ki a feladatokat!

5.

Délelõtt 28 kg almát adott el a zöldséges, délután 16 kg-mal többet.
a) Hány kg almát adott el a zöldséges délután?

b) Hány kg almát adott el aznap összesen?

Feladatsor a mérés összeállításához
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1.

Írj összeadásokat és szorzásokat a képekrõl!















































2.

Írj két összeadást és két szorzást a képrõl!

3.

A jobb zsebemben kétszer annyi üveggolyó van, mint a balban.
Ha átrakok 4 db-ot a bal zsebembe, akkor mindegyikben ugyanannyi lesz.
Hány db üveggolyó van a jobb, és mennyi a bal zsebemben?
Próbálgass!

A szorzás elõkészítése
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1.

Írj a kirakásokról összeadást, szorzást, bennfoglalást!

2.

Egy parkolóban 32 db kereket számoltam meg.
Hány db autót láthattam?

3.

Írj többféle mûveletet a képekrõl!

4.

Édesanya pogácsát süt, összesen 36 db-ot rak a tepsibe, minden sorba
és minden oszlopba ugyanannyit.
Hány pogácsa került egy-egy sorba és oszlopba?

Bennfoglalás elõkészítése
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1.

Öt testvér igazságosan osztozik 30 db gyümölcsízû rágógumin.
Hány db jut egynek-egynek? Rajzold le!
   

2.

Kösd össze a mûveleteket a rajzokkal!

3.

Balázsnak, Ádámnak, Dénesnek és Csabának összesen 27 db bélyege
van. Balázsnak feleannyi, mint Ádámnak, Dénesnek feleannyi, mint
Balázsnak. Csabának feleannyi, mint Ádámnak.
Hány bélyegük van külön-külön?

A részekre osztás elõkészítése
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1.

Számlálj tízesével! Írd a képek alá, mennyit számláltál!

2.

Írj a rajzokról két összeadást és két szorzást!

3.

Mártonkának 10-szer annyi könyve van, mint Ferkónak.
Töltsd ki a táblázatot!

4.

Melyik az a szám, amelybõl ha elveszem a tizedét, majd a kapott szám
tizedét, 81-et kapok?

5.

Keresd a megfejtést!

Ha sikerült, írd ide a megfejtést!

Szorzás, osztás 10-zel
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1.

Az 5 többszöröseit könnyen felismered, ugye?
Karikázd be õket!
13

24

2.

3.

15

30

27

45

19

40

55

Egy öreg királynak 2 fia és 3 lánya volt.
Mindegyiknek 5 gyereke született.
Hány unokája lett az öreg királynak?

Váltsd fel 5 forintosokra! Írj róla mûveletet! Segít, ha kirakod játékpénzzel!

4.

Egy kenguru hány koalát ér?

5.

Egy kosárban 5 körte van. 5 gyereknek úgy kell elosztani, hogy
mindenki 1 egész körtét kapjon, és a kosárban is maradjon.
Hogyan lehetséges ez?

Szorzás, osztás 5-tel
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1.

Írj annyi mûveletet, amennyit csak tudsz! A füzetedben dolgozz!

2.

Írj szöveget a következõ rajzhoz! Oldd is meg a feladatot!

Válasz:

3.

Rigó Robi 5 ugrással tesz meg 1 m-t.
a) Hány ugrással tesz meg 3 m-t?
b) Hány m-t tesz meg, ha 10-et ugrik?
c) Hány m-t tesz meg, ha 20-at ugrik?

4.

a) Hány háromszöget
látsz a képen?

5.

Bence 5 éves, a nagyapja tízszer annyi.
Igaz-e, hogy 10 év múlva egyidõsek lesznek? Miért? Mondd el!

b) Hány négyzet van
a képen?

Gyakorlás: szorzás, osztás 5-tel, 10-zel
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c) Milyen sorrendben vannak a pálcák? Felülrõl
haladj lefelé! A színek
kezdõbetûjét írd le!

1.

2.

Mennyi a fele? Mit jelent az alsó nyíl? Mondd el!

Hány vége van 1 botnak? _______________________
Hány vége van 6 botnak? _______________________
Hány vége van 8 és fél botnak? _________________

3.

Egy szabónak 16 méteres posztója van, amibõl naponta levág 2 métert.
Hányadik napon vágja le az utolsó darabot? Rajzolj!

 . napon vágja le
az utolsó darabot.

4.

Édesapa 36 éves, Bélus 27 évvel fiatalabb.
Hány év múlva lesz apa kétszer annyi idõs, mint Bélus?

 év múlva lesz apa kétszer annyi idõs, mint Bélus.

5.

Én annyi éves vagyok, amennyi.
Anyám ötször annyi.
Apám 2-vel több, mint édesanyám.
Összesen 90 évesek vagyunk.

Ki hány éves?
apa
anya

_______

_______

gyerek

_______

Szorzás, osztás 2-vel
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1.

A Forma–1 autóversenyen 2 autó állt ki kereket cserélni a csepergõ esõ
miatt. Hány kereket cseréltek le a szerelõk összesen?

2.

Egy zöld kis sima háromszög 4-et ér. Mennyit érnek a következõ rajzok?

3.

Miska bácsi istállójában 3 tehén és 4 ló ropogtatja a szénát.
A kis Pisti megszámolta a lábukat. Mennyit számlált?

4.

Hány szóból áll a találós kérdés? A megfejtést a keretbe rajzolhatod.
Úton megyen nem poroz,
vízen megyen nem csobog,
nádon megyen nem suhog,
sáson megyen nem susog,
esõ éri, nem ázik,
fagy éri, nem fázik.

Szorzás, osztás 4-gyel
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1.

A
a)

2.

Csoportosítsd a rajzokat nyolcasával! Írd a négyzetekbe, hogy hány
csoportot találtál! Írj bennfoglalásokat a rajzokról a füzetedbe!

3.

Az állatkertben 8 majom él egy ketrecben.
A gondozó 24 db banánt oszt szét közöttük igazságosan.
Hány db banán jut 1–1 majomnak? Rajzolj! Számolj! Felelj!

4.

Egy tégla 2 kg meg egy fél tégla. Két tégla hány kg?

8-at ér. Mennyit érnek a következõ rajzok?
b)
c)

Szorzás, osztás 8-cal
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1.

Karcsi és Gyuri kihúzott 5 db egyjegyû számot egy dobozból.
Úgy döntöttek, hogy Karcsi a számok négyszeresét, Gyuri pedig a
nyolcszorosát jelöli be a lottón.
Mely számokat húzták át x-szel a fiúk? Jelöld te is!

Karcsi lottója

Gyuri lottója

2.

Ha felismered a szabályt, pótold a számokat!

3.

Mely számok kerülnek a számzsiráfok fejébe?

4.

Négy barátnõ szalvétákat gyûjt. Zsuzsinak 8 db van, Katinak négyszer
annyi, Diának feleannyi, mint Zsuzsinak. Rékának annyi van, mint
hármuknak együtt. Kinek, hány db szalvétája van?

Szorzás, osztás 2-vel, 4-gyel, 8-cal
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1.

Rajzolj a mûveleti jelek és a számok szerint!

2.

Barbarának 3-szor annyi szalvétája van, mint Beának.
Töltsd ki a táblázatot!

3.

Színezz a számfeladatnak megfelelõen!

4.

Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatokat?

      
     
          



    



5.







Julika most 7 éves.
Hány év múlva lesz háromszor olyan idõs, mint most?

Szorzás, osztás 3-mal
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1.

Pótold a hiányzó számokat!

2.

Pótold a hiányzó számokat!

3.

Pótold a mûveleti jeleket a szöveg alapján! Számolj!
• Az autóbuszon 36-an utaztak.
Leszálltak 6-an. Hányan utaztak tovább?

  



• Volt 36 kazettám. Kaptam még 6 db-ot.
Mennyi lett?

  



• 36 db diót igazságosan elosztottam 6
gyerek között. Mennyi jutott egynek-egynek?

  



• 36 szál virágot hatosával kötöttünk
csokorba. Hány csokor lett?

  



4.

Mely pénzérméket fordítottunk le, ha mindegyik pénztárcában az elõzõ
összeg 6-szorosa van?
a)
b)

5.

Hat kerékpáros halad egyik faluból a másikba. A 60 km-es
utat 3 óra alatt teszik meg együtt. Közülük 1 kerékpáros
mennyi idõ alatt teszi meg ezt az utat?

Szorzás, osztás 6-tal
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1.

Rajzolj, számolj!

2.

Írd be a hiányzó számokat a szemüvegekbe!

3.

Az alsósok sportversenyt rendeztek az iskolában.
A váltóversenyen 81 tanuló vett részt, és 9 csapatba rendezõdtek.
Hány fõbõl állt egy-egy csapat?
Adatok: _________________________
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:

4.

Mely számok hiányoznak Zsiráf Zsiga fejébõl és lábából?

5.

Mely számok teszik igazzá? Jelöld!

Szorzás, osztás 9-cel
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1.

Építsünk pálcikákból!

2.

Mi lehet a szabály? Ha felfedezted, írd be a hiányzó számokat!

3.

Hány sün ér két õzet?
+

+

+

=

=

+

2 õz = ________ sün

4.

Rakd ki 22 pálcikából a következõ
ábrát, majd vegyél el 6 pálcikát
úgy, hogy 4 ugyanekkora négyzet
maradjon!

5.

Hány db háromszöget látsz a
képen?


Szorzás, osztás 3-mal, 6-tal és 9-cel
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1.

Négy katicabogár szállt a virágra.
Hány pötty van a katicákon összesen,
ha mindegyik 7 pettyes?

2.

Keress több megoldást!

3.

Gábor apukája 33 éves, Gábor 24 évvel fiatalabb nála, éppen
hetedannyi idõs, mint a nagyapja.
a) Hány éves Gábor?

b) Hány éves Gábor nagyapja?

4.

Edit néni ezt mondja, amikor lányairól kérdezik:
– Három lányom van, közülük ketten ikrek. Ha az életkorukat összeadom 15-öt kapok, ha összeszorzom 49-et.
Hány évesek a lányok?

A ti iskolátokba járnak-e ikerpárok?
A 7-es szorzótábla gyakorlása
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1.

Szõnyegezz a fehér rúddal! Írj szorzásokat a kirakásokról!

2.

Írj összeadást és szorzást a dominók alá!

3.

Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatokat?

4.

Alkoss kétjegyû számokat a következõ számok felhasználásával!
(Egy számon belül a számjegyek nem ismétlõdhetnek.)

Melyik állítás igaz, melyik hamis? Jelöld I vagy H betûvel!
• Minden szám 0-ra végzõdik.

• Nincs páros szám.
• Egyik szám sem végzõdik 3-ra. 
• Nincs köztük páratlan.
• Van olyan szám, amelyben a tízesek helyén 0 áll. 
• A legkisebb számban hármas áll a tízesek helyén. 

5.

Melyik az a kétjegyû szám, amelyhez ha 1-et adunk,
háromjegyû számot kapunk?

6.

Melyik az a szám, amelybõl ha elveszem a felét, majd a
harmadát, 3-at kapok? Írj nyitott mondatot!

Szorzás, osztás 1-gyel és 0-val
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1.

A Balaton egyik strandján 2 hattyú és 3 kis vadkacsa úszkált a vízen.
Hány lábuk lehet a víz alatt?
Adatok: ____________________________
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:

2.

Pótold a hiányzó számokat!

3.

Melyik több? Tedd ki a jelet! Írj mûveletet is!

4.

Rajzolj a szorzások szerint! Írd középre a jelet!



5.



Ezt az ötszöget oszd fel egyetlen egyenessel 3 db háromszögre!

Gyakoroljuk a szorzó- és bennfoglaló táblákat!
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1.

A képen a kecskeméti Cifra Palotát látod. Írj többféle számfeladatot a
homlokzaton található ablakokról! (Mondhatsz szöveget is.)

Énekeljétek el a Cifra palota kezdetû dalt!

2.

Pótold a szemüvegek hiányzó számait!

3.

Keress sokféle megoldást!

4.

Cirmi 3 egeret fog addig, amíg Frici kettõt. Ha ketten együtt 30 egeret
fogtak, akkor hány egeret fogott Frici?

Gyakoroljuk a szorzó- és bennfoglaló táblákat!
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1.

Budapesten, a Keleti Pályaudvaron két egymás melletti vágányról
szerelvény indul ki. Mindkét mozdony 9 db kocsit húz.
Hány kocsit húz a két mozdony összesen?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:

2.

Hány db betût használtunk fel 1–1 keretben összesen? Írj 1–1 szorzást!

kapu

cica

róka

ajtó

virág
ablak
rádió

váza

perec
lámpa
kanál
pohár

karalábé
megfelel
búzadara
hatalmas

3.

Mennyit érnek a lapok, ha a szorzatuk a középen található szám?

4.

Folytasd a sorozatot!
2

4

6

10

16

____

____

____

____

A szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása
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1.

Folytasd a csoportosítást! Írj mûveletet!
a) Négy darab narancs b) Öt répa legyen egy
kerül egy zacskóba.
hálóban.

2.

c) Hat körtét csomagolj
egy zsákba!

Számolj, végezz ellenõrzést!
   




   




  




 




 




  




  




 




3.

Írd be a számokat a megfelelõ helyre!

4.

Hét juhász 64 juhon osztozik. Mindenki ugyanannyit kap, a maradékból
pedig lakomát csapnak. Hány juhot kapott egy-egy juhász?
Hány birkát ettek meg?

Maradékos osztás
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1.

Építs pálcikákból ilyen alakzatokat:
Hány pálcikát használtál fel, mennyi maradt?
Rajzold le! Egészítsd ki a táblázatot!

2.

A második osztály Budapestre kirándult.
Hazafelé a vonaton 6 személyes fülkékben
utaztak. Hány fülkét foglaltak el, ha 27 fõs az
osztály, és 2 felnõtt is utazott velük?

3.

Párosítsd a mûveleteket az eredményekkel!
Két mûveletnek te írj eredményt!

4.

a) Írj olyan 2 jegyû számokat, amelyeknek az elsõ jegye kisebb 6-nál, a
második jegye nagyobb 7-nél. (pl. 58)

b) A füzetedben oszd el a fenti számokat 7-tel!
Maradékos osztás
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OKOSODJUNK!
1.

Színezz a megadott értékek szerint!

6 = világoskék
15 = piros
24 = zöld
Gyakorló feladatok. Szorzás, osztás

64

8 = fekete
16 = rózsaszín
32 = sötétkék

18 = sárga
20 = barna
36 = narancs

OKOSKODJUNK!
1.

Mennyit érnek a lapok, ha a

2.

Egy tojás 8 perc alatt fõ meg. Hány perc alatt fõ meg 8 tojás?

3.

Melyikük vagyonosabb, ha
Géza farmja:

4.

= 11?

1 ló = 2 tehén, és 1 tehén = 6 malac.
Márton farmja:

Mi lehet a szabály? Pótold a hiányzó számokat!
a)

b) Ha tudod, a színes háromszögek segítségével írd fel a szabályt is!

Gondolkodtató feladatok a szorzás, osztás témakörébõl
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OKOS(K)ODJUNK!
1.

Végezd el a mûveleteket!
   



   





  

 





  

  

  

 



2.



   

Egészítsd ki a feladatokat!






 



  



  









 



 





















 


3.

Hatosával csomagolják a színes ceruzákat.
Pótold a hiányzó számokat!

4.

Annának 4 féle gyöngye van, mindegyikbõl 8 darab.
Hány gyöngye van összesen?

5.

Édesanya 16 petúnia és 14 muskátli palántát vásárolt.
Hatosával ültette õket ládába. Hány láda telt meg?

Feladatok a mérés összeállításához
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1.

Székesfehérváron található
ez a szép virágóra.
Láttál-e már hasonlót? Hol?
Tudod-e, mennyi idõt mutat?

2.

Ábrázold az óralapon az alattuk látható idõpontokat!

3.

a) Így is meg tudod mondani, hogy hány óra van? Írd az órák alá!

b) Írd le a délutáni idõpontokat is!

4.

Mit csinál a gép? Töltsd ki a táblázatot!

Idõmérés. Római számok
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1.

A Kiskunfélegyházán található szélmalmot délelõtt 5 gyerek és 3 felnõtt
látogatta meg, délután négyszer
ennyien.
Hány látogatója volt aznap a
szélmalomnak?
Adatok: __________________________
Nyitott mondat :
Mûvelet:

2.

Végezd el a mûveleteket! Ügyelj a mûveletek sorrendjére!
 

  

    

       





 









 









 



3.

Kriszti és Szabolcs versenyeztek. Ki nyert?
Húzd alá a hibás eredményeket! Írd mellé a helyeset!

4.

Igaz legyen! Pótold a mûveleti jeleket!

Mûveletek sorrendje
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1.

Írj egy-egy szorzást a képekrõl!
Ha tudsz más mûveletet is, folytasd a füzetedben!

2.

Édesanya 4 tányér süteményt tett ki az
asztalra a vendégeknek. Hány darab
süteményt fogyasztottak el, ha minden
tányéron 14 db süti volt?
Adatok:
Nyitott mondat :
Számolás:
Válasz:

3.

36 szál virágot hármasával csokorba kötöttünk. Hány csokor lett?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:

4.

36 db almát 12 gyerek között osztunk el igazságosan. Hány almát kap 1-1 gyerek?
Adatok:
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:

5.

Szorzás, osztás tíznél nagyobb számokkal
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1.

Színezd a bohóc jobb oldalát úgy, hogy tükörképe legyen a balnak!

Geometria – tükrözés
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1.

Színezd a -et pirosra, a -et kékre, a

2.

Építsd fel fehér kiskockákból! Hány elemet használtál fel?

3.

Parkettázd le a babaszobát az itt látható
lapokkal. Színezd ki 2-3 színûre!

a)

Hány db

alakú lappal tudtad kirakni a

szobákat?

alakú,
: ______

alakú és
: ______

-ot sárgára, a

b)

O-t zöldre!

c)

: ______

Melyikbõl kellett a legtöbb? Miért? Mondd el szóban!

4.

Melyik elem felesleges? Karikázd be!

Geometria

71

1.

Ismered a TANGRAM nevû kínai kirakó játékot? Számos mai összerakó
játék és geometriai feladvány õse. Körvonaljátéknak is nevezhetjük.
Sokféle árnyképet rakhatunk ki belõle.
Próbálkozz! Rajzold át egy papírra, vágd ki, és máris kezdõdhet a
kirakás! Néhány példa:

a) Hány elemet használtunk fel az ábrákhoz? __________
b) Színezd ki az alakzatokat a megadott színekre!

2.

Melyik testhez, melyik tárgy hasonlít? Kösd össze!

3.

Melyik kockát lehet elkészíteni a kiterített ábrából (palástból)?

Geometria
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1.

2.

Melyik számra gondoltunk?
1. Az 50 és a 60 között található: _______________________________
2. Páros: ___________________________________________________
3. A nagyobbik szomszédja az 57. Ez a szám:  .

3.

Folytasd a sorozatot!
____

____

____

53 66 79

____

____

____

Gyakoroljunk, ismételjünk!
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1.

Pótold a hiányzó számokat!

2.

A cirkusz bejáratánál bohóc fogadta a gyerekeket. 38 kislány és 37 kisfiú mulatott a
zenebohóc mutatványán.
Hány gyerek nézte a bohócot?
Adatok: ________________________________
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:

3.

Milyen szabályt fedeztél fel a szemüvegek számpárjai között?

4.

Húzd alá a helyes szabályokat! Pótold a hiányzó számokat!

5.

a) Pótold a hiányzó
mûveleti jeleket!

Gyakoroljunk, ismételjünk!

74

b) Melyik szám illik a
hiányzó helyre?

1.

a) Végezd el a szorzásokat!

2.

Ügyelj a mûveletek sorrendjére! Ha az eredményeket növekvõ sorrendbe
rakod, akkor a mellettük található betûkbõl értelmes szót kapsz!

b) Pótold a hiányzó számokat!

Ez a szó: ____________________________________________________

3.

Jelölj a lottón 5 ugyanolyan számot, amelyre igaz:
a) Minden szám osztható 8-cal.

4.

b) Ha a számot elosztom 9-cel, a
maradék 4.

A család egy napfényes hétvégén a
Balatonra utazott. Ebéd elõtt Zoli 48
percet játszott a vízben, 19 perccel
többet, mint Karolina. Hány percet
töltött a vízben Karolina ebéd elõtt?
Adatok: ___________________________
Nyitott mondat:
Számolás:
Válasz:
Gyakoroljunk, ismételjünk!
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OKOSODJUNK!
1.

Színezz a megadott értékek szerint!

3 = szürke
27 = narancs
50 = fekete

8 = sárga
32 = barna
77 = sötétkék

Gyakorló feladatok a 100-as számkörben
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16 = világoskék
48 = zöld
96 = piros

OKOSKODJUNK!
1.

Olvass szavakat a nyilak szerint! Írd is le õket a vonalra!

2.

Minden torony 55-öt ér. Mennyit érnek a négyzetlapok?

3.

Figyeld meg az ábrákat! Melyik szám kerülhet a kérdõjel helyére?

A keresett szám: _____________

4.

Két kacsa hány halat ér?




}



Gondolkodtató feladatok a 100-as számkörben
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OKOS(K)ODJUNK!
1.

Folytasd a sorozatokat!
a) 96
b) ____

2.

72
____

60

____

____

52

____
65

____
78

____

____

____

____

Számítsd ki a feladatokat!
a)

3.

84

26 + 27 = ____

b)

32 – 17 = ____

c)

52 – ____ = 26

39 + 13 = ____

46 – 28 = ____

____ – 24 = 53

71 – 19 = ____

91 – 16 = ____

____ + 52 = 71

Végezd el a mûveleteket! Melyik több? Mennyivel?
    !   



 !



 !   

 !

   !   



   !   

!

Oldd meg a feladatokat!

5.

Lacinak 39 forintja volt, Istvánnak 27 forinttal több.
a) Hány forintja volt Istvánnak?
b) Hány forintjuk volt összesen?

6.

Végezd el a mûveleteket!

78

!   

!

4.

Feladatsor a mérés összeállításához

  

7/5.

c)
41/3.

8/5.
9/5.

5 alma = 10 szilva = 3 körte + 1 szilva

11/4.
11/5.
13/1.
13/2.
13/3.
13/4.
16/4.
16/5.
17/5.
20/3.

41/4.

A=5, B=1, C=3, D=4
Laci, Éva, Csaba, Noémi
4 kg-ot
11. napon (este)
Semennyit, mert addigra elfogyott
az alma.
10 perc alatt.
33 Ft
A=50, B=10, C=30, D=40
5+2+3+3+2+2+6+1+3+8=35 éves
vagy: 5+2+3+3+2+2+6+13+8=44
(vagy a másik két
belsõ pálcikát)

20/4.

45/3. Ádámnak: 12 db; Dénesnek: 3 db;
Balázsnak, Csabának: 6-6 db;
46/4. 100
47/4. 1 kenguru = 4 koala
47/5. Az 5. gyereknek kosárral együtt adjuk
a körtét.
48/4. 5 háromszög, 4 négyzet
49/4. 18 év múlva.
49/5. Apa: 42, anya: 40, a gyerek: 8 éves.
50/4. napsugár
51/4. 8 kg
54/5. 3 óra alatt
56/3. 16 sün = 2 õz

56/4.
56/5.
57/4.
58/3
58/5
58/6.

20/5.

a)
21/4.

b)

(x-tõl induljon, bármely
irányba)

26/3. 0+3+3+3+3+1+1+6+6+8+1=35,
2+3+3+6+1+1+1=17
26/5. Az anyja volt.
27/5. 12 méter
28/5. 3 perc alatt
30/6. 23

36/4.

9 db
7, 7, 1 évesek
b) Nincs megoldás.
99
18

59/5.
60/4. Lukrécia 12 egeret fogott.
61/4. Két szám összege adja a következõ
számot.
65/2. 8 perc alatt.
65/3. Márton vagyonosabb (3 malaccal).
72/3. c)

74/5/a.

74/5/b. 35
77/3. 11 (Az alsó 2 szám összegébõl
elvesszük a felsõ számot.)
77/4. 6 hal

Megoldások
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