
50. modul – 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia



50. modul – 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia



50. modul – 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia



Vízszintes
1.   Ennyi hónap van egy évben
3.   Száz felénél 1-gyel kevesebb
4.   10 · 10 – 90
5.   Ötször ötnek a kétszerese

Függőleges
1.   Négynek a négyszerese
2.   A legnagyobb páratlan kétjegyű szám
3.   Nyolcszor 7 – nyolcszor 2
4.   A legkisebb háromjegyű páros szám
5.   35 + 35 + 5
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50. modul – 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport



50. modul – 5. melléklet 2. évfolyam tanuló



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanító/1.

Tanítói segédanyag a mérésekhez
12. mérés: Bennfoglaló táblák számfeladatokban; fordított szövegezé-
sű feladat; műveletek monotonitása szöveges feladattal (12. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanító/2.



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanító/3.

(12. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanuló/1.

12. mérőlap

1. Számolj pontosan! (Ellenőrizd!)

2. Figyeld meg, hogy mit csinálhat a gép!

Írd be a hiányzó számokat!

3. A gyereknapon a gyerekek minden tombola húzásánál másképpen csoma-
golták a lufikat. Hány csomagba jutott egyformán?

Töltsd ki a táblázatot!

21 : 3 = .........

35 : 5 = .........

56 : 8  = .........

28 : 4 = .........

42 : 7 = .........

16 : 2 = .........

48 : 6 = .........

63 : 9= .........

24 : ......... = 3

 .........  : 9 = 5

12 : ......... = 6

 .........  : 7 = 4

12 20 16 40 42 63 36 72

6 4 2 8 6 7 9 8

2 5 8

Ennyi lufit osztottak csomagokba Ennyi csomagba jutott 
belőle egyformán 

18 2-esével 9
24 3-asával
35 7-esével
40 4-esével
48 6-osával
72 9-esével



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanuló/2.

12. mérőlap – folytatás

4.  Sárinak és Julinak 100-100 Ft-ja volt. Sári 45 Ft-os füzetet, Juli 32 Ft-os matri-
cát vett. 

 Melyiküknek maradt több pénze?
 Mennyivel több maradhatott?

Lerajzoltam a lányok pénztárcáját.
Annyi pénzérmét húzz át a tárcájukon, amennyi pénzt külön-külön költöt-
tek!

               Sári pénztárcája                                       Juli pénztárcája

Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

Válaszolj!



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanuló/3.

12. mérőlap – folytatás

5. Máténak 27 kazettája van, 3-szor annyi, mint Petrának.
Hány kazettája van Petrának?

Figyelmesen olvasd el még egyszer a történetet!
Húzd alá a fontos tudnivalókat!
Készíthetsz egyszerű rajzot.

Írd le számtannyelven, és oldd meg! 

Felelj a kérdésre!



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanító/1.

13. mérés: Egyenlő részekre osztások; műveletek monotonitása 
számok összehasonlításával; sorozat folytatása (13. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanító/2.



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanító/3.

(13. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanuló/1.

13. mérőlap

1.  Írj a képekről egyenlő részekre osztást!

2. Számolj pontosan! Ellenőrizd!

16 : 4 = .........

18 : 3 = .........

24 : 6  = .........

42 : 7 = .........

63 : 9 = .........

21 : 3 = .........

27 : ......... = 9

 .........  : 4 = 8

40 : ......... = 8

 



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanuló/2.

13. mérőlap – folytatás

3. Melyik több? Azt is írd a jelbe, hogy mennyivel több!
Mielőtt elkezdesz számolni, nézd meg jól a számokat!

24+6 24+7 24 – 7 24 – 8

 
31+8 32+8 67 – 39 67– 40

56+28 56+26 67 – 18 67 – 20

39+25 40+24 67 – 28 69 – 30

4.  Folytasd öt lappal a kis logikai lapok kirakását úgy, hogy háromszög után 
négyszög, négyszög után kör, kör után háromszög következzen!  Rajzold le 
az utolsó lapot!

5. Figyeld meg, mi lehet a szabály, és folytasd a sorozatot!

35  38  42  47  53  ______   ______   ______   ______   ______
 

Folytasd mindkét irányba a megkezdett sorozatot!

______    ______   38   47   56   ______    ______    ______



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanító/1.

14. mérés: Szöveges feladat összeadáshoz, egyenlő részekre osztáshoz 
(14. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanító/2.

(14. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanuló/1.

14. mérőlap

Olvasd el figyelmesen a történeteket!

1.  Az állatkertben nyáron 35 ékszerteknős és 27 mocsári teknős volt kint a ta-
von. Hány teknőst láttak nyáron a látogatók?

 Készíthetsz egyszerű rajzot. 

 Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

 Felelj a kérdésre!

2.  Az állatkertben a zsiráfok ketrece előtt 36 kisgyerek állt. A majmok mutat-
ványát 19 gyerek nézte.

 Mennyivel több gyerek nézte a zsiráfokat?
 Egészítsd ki a rajzot!

 Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

 Felelj a kérdésre!



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanuló/2.

14. mérőlap – folytatás

3. Az egyik iskola négy második osztályának ugyanannyi játékot ajándékoz-
tak a szülők. Hány játék jutott egy-egy osztálynak, ha összesen 32 játékot 
osztottak szét?
Készíthetsz egyszerű rajzot.

 Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

 Felelj a kérdésre!



15. mérés: Összetett szöveges feladat; számalkotása feltétellel (15. m. lap)

50. modul  2. évfolyam 15. mérőlap – tanító

(15. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 15. mérőlap – tanuló

15. mérőlap 

1. Olvasd el figyelmesen a szöveges feladatot kétszer!
Áron hétfőn 8 teknőst látott az állatkereskedésben. Kedden visszament, s 
már négyszeresére nőtt a teknősök száma. Szerdán eladtak 13-at.
Hány teknősből választhatott szerdán Áron?

Készíthetsz egyszerű rajzot

Írd le a szöveges feladatot számtannyelven, majd oldd meg!

Felelj a kérdésre!

2. Adok négy számkártyát:

Alkoss belőlük új számokat összeadással, kivonással, szorzással, osztással! 
Legalább négyet, de lehet többet is. (Figyelj arra, hogy egy-egy felírásban 
bármelyik szám csak egyszer szerepelhet!)

5 8 37 19


