
III. Kerületi Matematika Verseny 5. osztály 2016. 

 

Kedves Versenyző! 

Az alábbi öt feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de minden feladat megoldását külön lapra írd! 

Csak a kiosztott, számozott lapokon dolgozhatsz!  

Az eredmény puszta közlése nem elegendő, csak a kellően indokolt megoldásokat értékeljük. Törekedj a 

megoldások áttekinthető, olvasható leírására! A feladatok megoldására 60 perc áll a rendelkezésedre.  

A feladatlapot megtarthatod. Jó munkát! 

 

1. feladat: 

Egy vándorkereskedő három vásárba ment el egymás után. Az elsőben megkétszerezte pénzét, majd 30 tallért 

elköltött. A másodikban megháromszorozta a pénzét, s utána elköltött belőle 54 tallért. Végül a harmadikban 

megnégyszerezte a pénzét, majd 72 tallért költött el. Ekkor maradt 2016 tallérja. 

Mennyi pénze volt eredetileg? 

             5 pont  

2. feladat: 

Bence azt a feladatot kapta matematika tanárától, hogy a 2; 2; 3; 4 és 5 számkártyákból írja le az összes olyan 

ötjegyű páros számot, amelyekben a tízezresek helyén legalább 1-gyel nagyobb számjegy áll, mint az ezresek 

helyén, és a két 2-es nem állhat egymás mellett a számban. 

Hány ilyen ötjegyű számot írhatott fel Bence? Melyek ezek? 

5 pont 

3. feladat: 

Bábos Borka szavakat árul. A mássalhangzókat ingyen adja, a magánhangzókért pénzt kér. Minden magánhang-

zóért annyiszor kell fizetni, ahányszor előfordul a szóban. Mennyibe kerülnek az a, e, o, i, u, é betűk, ha a para-

lelogramma 252 Ft, a négyzet 67 Ft, a deltoid 112 Ft, a rombusz 77 Ft, a téglalap 127 Ft és a trapéz szó 82 Ft? 

            6 pont 

4. feladat: 

Az ötfejű és háromfejű sárkányfejedelmek királyválasztásra gyűltek össze. Összesen 76 lábon 71 fej ment el a 

választásra. Hány ötfejű és hány háromfejű sárkány volt ott, ha minden sárkánynak négy lába van? 

               

6 pont  

5. feladat: 

Egy téglatest alakú üvegkád 30 cm hosszú és 20 cm széles. A kádban víz van. A vízbe dobunk 12 db 5 cm élű,     

4 db 4 cm élű és valahány db 1cm élű fémkockát, amelyek teljesen lesüllyedtek. A víz szintje ekkor 3 centimé-

tert emelkedett. Hány db 1cm-es élű kockát dobtunk a kádba?   

            8 pont 

        


