
PETŐFI PÁLYÁZAT 2015/16. 

 matematika 5-6. OSZTÁLY 

 

• A feladatokat figyelmesen olvasd el! 

• A megoldásokat részletesen írd le! 

• Ügyelj arra, hogy munkád áttekinthető legyen! 

 

1. A hat kiscica közül melyik illik az üres téglalap helyére? 

 

 
 

 

2. Manócska madártejet készített a barátainak. Kitette hűlni a kertbe. A madártej eltűnt. 

A kérdésre, hogy ki ette meg a madártejet, a meghívott barátok ezt mondták: 

Mazsola: - Tádé volt. 

Tádé:       - Cicamica volt. 

Morzsi:    - Én nem voltam. 

Cicamica:- Tádé füllentett. 

  

Ki ette meg a madártejet, ha a négy barát közül egy nem mondott igazat? 

 

 

3. Péter leírta egymás után a számokat 1-től 100-ig. Hány számjegyű számot kapott? 

 

4. Józsi bácsi létráról festi a falat. A létra középső fokáról felfelé halad 5 fokot, lemegy hetet, 

majd fel négyet, aztán még kilencet. Most a létra legfelső fokán áll. Hány foka van a létrának? 

 



 

5. A cukorka ára negyedével, a csokoládé ára pedig ötödével csökkent úgy, hogy az 

árleszállítás után az áruk egyenlő lett. Mennyibe került a cukorka az árleszállítás előtt, 

ha a csokoládé új ára 120 Ft?  

 

 

 

6. A következő számsor 2008 darab számot tartalmaz: 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, … 

 Mennyi a 2008 darab szám összege? 

 

 

 

7. A 2134 szám melyik két számjegye közé helyezzük az 5-ös számjegyet úgy, hogy a 

keletkezett szám 19400-zal legyen nagyobb, mint az eredeti? 

 

 

 

8. Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy kút, amiből vizet meríthetünk. 

Pontosan 6 liter vízre lenne szükségünk. Hogyan járjunk el? 

 

 

 

9. A könyv oldalainak a megszámozásához összesen 555 számjegyre volt szükség. Hány 

oldala van a könyvnek? 

 

 

 

10. Petiéknél kódszámmal nyitható a kapu. Tudjuk, hogy a kódszám az a legnagyobb 

négyjegyű szám, ami kisebb 5000-nél, és számjegyeinek összege 17. 

  

a) Hány kilences lehet a négyjegyű számban?  

b) Milyen számjegy állhat az ezresek helyén?  

c) Melyik szám nyitja Petiék kapuját?  

 

 

 


