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BŰVÖS SZÁMOK
1. rész
Olvasd el figyelmesen a magyar számírásról szóló szöveget, majd válaszolj a hozzá
kapcsolódó kérdésekre!

A magyar számírás
Az ősmagyar számírásról nincsenek írásos emlékeink. Hunfalvy Pál (1810–1891)
finnugor nyelvész feltételezése szerint a „hétfejű” sárkány, a „hétmérföldes”
csizma, illetve a „hetedhét” ország kifejezések a valamikori hetes számrendszer
használatára utalnak. Más tudósok azt állítják, hogy a honfoglaláskor már a tízes számrendszert használták, de előzőleg az ötöst alkalmazták. Az ötös számrend
szert sejtetik a rovásírás jelei.
A magyar rovásírás számjegyei hasonlítanak a római számokra és használatuk
is meglehetősen emlékeztet azokra. Ez nem véletlen, mivel mindkettő az etruszk
számjegyekből alakult ki.
A rovásírásban a számokat jobbról balra haladva kell olvasni!
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Példa: 1997 –
A letelepedést követően az iskolákban a római számírást és az abakuszon való
számolást tanították. Az abakusz ókori eredetű golyós számolóeszköz. Elnevezése
az „abaksz” (jelentése: tábla) szóból származik és Babilóniából ered.
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A jobb oldali asztalon látható az abakusz

MATEMATIKA 5.

Ma is használatos abakusz képei

1. Mit tudsz az ősmagyar számírás eredetéről az olvasott szöveg alapján?

2. Kicsoda Hunfalvy Pál?

3. Húzd alá a szövegben a számodra ismeretlen fogalmakat, majd keresd ki jelentésüket a Magyar értelmező kéziszótárban!

4. Milyen számrendszereket említenek a szövegben?

5. Sorold fel a szöveg alapján a hetes számrendszer használatára utaló szavakat!

tANULÓI MUNKAFÜZET
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  6. Milyen eredetűek a magyar rovásírás számjegyei?

  7. Melyik számírás számjegyei azonos eredetűek a magyar rovásírás számjegyeivel?

  8. Írd le rovásírással:   2846!

  9. Milyen célt szolgált az abakusz?

10. Fogalmazd meg egyetlen mondatban az olvasott szöveg tartalmát!

11. Helyettesítsd rokon értelmű (azonos vagy hasonló jelentésű) szavakkal a szövegben kiemelt kifejezéseket!
származik
letelepedés
használat
tanít
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2. rész
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

A negatív szám
Kínában az i. e. II–I. században a nyitott mondatok megoldásai között már találunk
negatív számokat is. Az indiai matematikusok i. sz. 500–900 táján figyelembe vették
a negatív eredményt.
Európa azonban sokáig nem ismerte a negatív számokat, a gazdasági viszonyok nem
tették szükségessé bevezetésüket. A XII–XV. században következett be változás: itáliai matematikusok kezdték használni e számokat. Itt a virágzó kereskedelem sürgette az új számok megjelenését.
Az olasz Cardano már szinte természetesnek vette a „fiktív” számokat, amikor a német
Stiefel még „abszurd” számoknak nevezte azokat.
1637-ben megjelent Geometria című művében még Descartes is „hamis” számoknak nevezte a negatív számokat, de már számolt velük.
1. Az alábbi népnevek közül karikázd be azt, amelyik nem szerepel a szövegben!
A) indiai;    B) kínai;   C) itáliai;   D) angol;   E) arab
2. Még egyszer olvasd el a szöveget, és olvasás közben húzd alá a számodra ismeretlen szavakat az olvasott szöveg tartalma szerint!
3. Határozd meg az általad aláhúzott szavak jelentését! (Használd a Magyar értelmező kéziszótárt vagy az Idegen szavak és kifejezések szótárát!)

4. A következő állítások figyelmes elolvasása után döntsd el, melyik igaz és melyik
hamis!
Indiában alkalmazták először a negatív gyököt.  
Európában már i. e. II-I. században ismerték a negatív számokat.  

tANULÓI MUNKAFÜZET
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A XII–XV. században részben  a  virágzó kereskedelem szorgalmazta a negatív
számok bevezetését.  
A szövegben szerepel a negatív számokra a „kitalált” kifejezés.  
Német matematikusok kezdték Európában használni először a negatív számokat.  
1637-ben jelent meg Descartes Geometria című írása.  
5. Alakítsd át a 4. feladat hamis állításait igazakká!

6. Írd egymás alá a szövegben található személyneveket!

7. Írd le, hogy milyen kifejezéseket találtál a címbeli matematikai fogalom helyett
a szövegben!

8. A 6. feladatban szereplő személyek neve mellé írd le, hogy hogyan nevezték
a negatív számokat!
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  9. Fogalmazd meg egyetlen mondatban a szöveg tartalmát!

10. A szövegben kiemelt szavak helyett használj rokon értelmű (azonos vagy hasonló jelentésű) kifejezéseket!
itáliai     
sürget     
virágzó kereskedelem     

3. rész
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

A tizedes tört
A tudomány mai állása szerint a tizedes törteket, a kínaiaktól eltanulva, al-Kási
perzsa matematikus vezette be A számítások kulcsa című munkájában. Azonban felfedezését Európában nem ismerték meg, és munkája feledésbe merült.
A mi földrészünkön (Európában) először 1585-ben Stevin holland matematikus
és mérnök A tizedes egység című munkájában ismertette a tizedes törteket.
Kepler német csillagász és matematikus használta először a tizedesvesszőt,
Napier angol matematikus tizedespontot írt. Kepler munkatársa, Bürgi az 1592-ben
megjelent Arithmetika című könyvében először írta a mai írásmód szerint a tizedes
törteket.
A közönséges törteket pedig először Cavalieri olasz matematikus és csillagász
alakította át tizedes törtekké.
1. Karikázd be annak a kontinensnek a betűjelét, ahol a mai tudásunk (és a szöveg) szerint először használták a tizedes törteket!
A) Afrika;   B) Európa;   C) Ázsia;   D) Amerika
2. Még egyszer olvasd el a szöveget, és olvasás közben húzd alá a számodra ismeretlen szavakat!

BŰVÖS SZÁMOK
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3. Határozd meg az általad aláhúzott szavak jelentését! (Használd a Magyar értelmező kéziszótárt vagy az Idegen szavak és kifejezések szótárát!)

4. Sorold fel annak a 3 tudósnak a nevét, akik biztosan egy korban éltek! (Hívd
segítségül az évszámokat!)

5. Keresd meg a párokat a szöveg alapján!
al-Kási

1585

Cavalieri

tizedespont

Stevin

1592

Kepler

A számítások kulcsa

Bürgi

tizedesvessző

Napier

törtek tizedes törtté való alakítása

6. Magyarázd meg az 5. feladatban szereplő párok összekapcsolásának okát!
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7. A szöveg alapján válaszolj! Mióta írjuk a mai formájukban a tizedes törteket?

  8. A következő állítások figyelmes elolvasása után döntsd el, melyik igaz, melyik
hamis az olvasott szöveg tartalma szerint!
Al-Kási a perzsáktól tanulta el a tizedes törteket.  
A tizedes egység hamarabb jelent meg, mint az Arithmetika.  
Európában hamarabb ismerték a tizedes törteket, mint Kínában.  
Kepler használta először a tizedespontot.  
Ma úgy írják a tizedes törteket, mint 1592-ben.  
Cavalieri munkatársa volt Bürgi.  
  9. Fogalmazd meg egyetlen mondatban a szöveg tartalmát!

10. A 8. feladatban szereplő hamis állításokat írd át igaz állításokká!

11. A szövegben kiemelt szavak helyett használj rokon értelmű (azonos vagy hasonló jelentésű)  kifejezéseket!
feledésbe merül      
munka     
ismertet     

tANULÓI MUNKAFÜZET
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ÁLLATI MATEMATIKA
1. rész
Olvasd el az alábbi szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!

A)
Anna, Béla és Cili egy állatkerti séta során a macskaféléket nézték meg. A tigris a legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlős. A kicsit rövidebb oroszlánt 2 m hosszúra becsülték. A többi állat rövidebb volt az oroszlánnál. A nagyság szerinti csökkenő sorban a leopárd következett. Ezt követte a leggyorsabb emlősállat, a gepárd.
Ennél kisebbnek látszott a foltos hiúz. A legkisebbnek a vadmacska tűnt.

B)
Anna, Béla és Cili egy állatkerti séta során alaposan szemügyre vették a macskaféléket. Tetszett nekik, hogy hasonlítanak a házimacskára. Testhosszuk alapján
összehasonlították őket. Az ott látott macskafélék közül az oroszlánt 2 m hosszúra
becsülték. A tigris kivételével, amely a legnagyobb és legerősebb szárazföldi ragadozó, minden állat testhossza rövidebb volt, mint az oroszláné. Sokkal kisebbnek
tűnt a foltos hiúz. A nagyság szerinti növekvő sorban ezt követte a leggyorsabb
emlősállat, a gepárd, majd a leopárd. A legkisebbnek a vadmacska látszott.
1. Írd le röviden (2-3 mondatban) a történetet!

2. Adj címet a fenti szövegnek!

3. a) Sorold fel a szövegben szereplő állatok fajtáit!
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b) A gyerekek megfigyelései alapján rendezd testhosszuk szerint csökkenő sorrendbe a látott macskaféléket!

>

>

>

>

>

>

4. A gyerekek kíváncsiak voltak az állatok valódi hosszára, ezért a tájékoztató
füzetből az adatokat leírták. Ezeket itt láthatod. Az előző feladat alapján írd a
hosszértékek mellé az állatok nevét!
230 cm

200 cm

150 cm

70 cm

100 cm

130 cm

5. Az alábbi képeken a fentiek közül két állat képe látható. írd a kép alá a nevüket
és a testhosszukat!

Melyik állat a hosszabb és mennyivel? Használd a megfelelő relációs jelet!

tANULÓI MUNKAFÜZET
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C)
Az alábbiakban néhány adatot olvashatsz a vidráról. A szöveg figyelmes elolvasása
után válaszolj a következő kérdésekre!
Az óriásvidra napi tápláléka 10 kg hal. Élelemszerzés közben kb. 10 percig képes
a víz alatt maradni újabb levegővétel nélkül. Kölykeinek felnevelésekor kb. 4 km-es
partszakaszt birtokol és 3 óránként ellenőrzi kicsinyeit a parton.
1. Mit jelent a következő szövegrész? Értelmezd!
„Kölykeinek felnevelésekor kb. 4 km-es partszakaszt birtokol…”

2. Hány centiméteres partszakaszon neveli az óriásvidra a kölykeit?

3. Hány másodpercig képes egyetlen levegővel a víz alatt élelmet keresni?

4. Óránként kb. hányszor tud lemerülni, ha mindig addig marad a víz alatt, amíg
képes?

5. Hány percenként ellenőrzi kicsinyeit?

6. Hány g halat eszik meg a vidra egy hét alatt?

14
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2. rész
Az állatkerti sétát a gyerekek a medvéknél folytatták. Béla feladatot készített
Annának és Cilinek. A medvék hosszát mm-ben megadva egy táblázatba leírta. A lányoknak ki kellett ezt egészíteni, és cm-ben megadni az állatok hosszát.
Hosszas nézelődés, megfigyelés után leírták a medvék nevét, hosszuk szerinti csökkenő sorban, így: jegesmedve, barnamedve, örvösmedve, bambuszmedve, malájmedve, mosómedve. Közben azt is megtudták, hogy a bambuszmedve népszerű
nevén nagy vagy óriáspanda. A legritkább és a legdrágább állatkerti emlős. Napi
táplálékszükséglete egyenlő a saját testsúlyával, ami 100-130 kg.
1. Segíts a lányoknak kiegészíteni a táblázatot! Figyelj, a táblázatban az adatok
nem sorrendben szerepelnek!
A medve fajtája

Hossza mm-ben

Hossza cm-ben

2400 mm
1000 mm
1500 mm
650 mm
2200 mm
1700 mm

2. A fenti adatok alapján döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Minden medve hossza nagyobb 10 dm-nél.
A legkisebb medve 65 cm.
Minden medve kisebb 2 m-nél.
Van másfél m hosszú medve.
Van 24 dm-nél nem hosszabb medve.

állatI MateMatIka
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3. Melyik medvéhez melyik hosszúság tartozik? Köss össze két-két hosszúságot
a megfelelő képpel!

220 cm

170 cm

malájmedve

1m

240 cm

bambuszmedve

6 dm 5 cm

22 dm

örvösmedve

17 dm

10 dm

jegesmedve

15 dm

6 és fél dm

barnamedve

2 m 4 dm

1 és fél m

mosómedve

16

szövegértés-szövegalkotás

MATEMATIKA 5.

B)
Az alábbiakban néhány adatot olvashatsz a feketemedvéről. A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj a következő kérdésekre! Figyelj a mértékegységekre!
A feketemedve 60–140 kg, de már találtak 300 kg-osat is. Átlagos életkora 30 év.
Bundája fekete vagy sötétbarna, az orra kicsit világosabb. Kicsinyei születésükkor
fél kg tömegűek. Három hónapos korukra elérik a 2 kg-ot. A feketemedve szíve
percenként 80-at ver. A téli álom előtt ez lecsökken 40-re, majd a 6 hónapig tartó téli
álom alatt már csak 10-et ver.
1. Hány grammos az eddig talált legnagyobb feketemedve?

2. Hány dekagrammal lesznek nehezebbek három
hónapos korukra a születésükhöz képest? Húzd alá
kékkel a válaszadáshoz szükséges információkat!

feketemedve

3. Hányszorosa a feketemedve nyári szívverése a téli álom alatti szívverésének?

4. A téli álom előtt mennyit ver a szíve óránként?

5. Hány hétig tart a téli álom, ha 1 hónap 4 hét?

TANULÓI MUNKAFüZET
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C)
Az alábbiakban néhány adatot olvashatsz a feketemedvéről. A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj a következő kérdésekre!
A feketemedve 60–140 kg, de már találtak 300 kg-osat is. Átlagos életkora 30 év.
Bundája fekete vagy sötétbarna, az orra kicsit világosabb. Kicsinyei születésükkor
fél kg tömegűek. Három hónapos korukra elérik a 2 kg-ot. A feketemedve szíve
percenként 80-at ver. A téli álom előtt ez lecsökken 40-re, majd a 6 hónapig tartó téli
álom alatt már csak 10-et ver.
1. Mekkora tömegű az eddig talált legnagyobb feketemedve? Add meg gramm, dekagramm és mázsa
mértékegységekben!

2. Hány dekagrammal nő a súlyuk három hónapos
korukra a születésükhöz képest a bocsoknak?

feketemedve

3. Hányszorosára nő a bocsok tömege 3 hónap alatt?

4. Hányszor ver gyorsabban a feketemedve szíve nyáron, mint télen?

5. Hányad részére csökken a téli álom alatt a szívverése?

6. A téli álom előtt hányad részére csökken a szívverése óránként?

18
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7. Mennyit ver a feketemedve szíve egy nap alatt nyáron?

8. Hány hétig, napig, óráig tart a téli álom?

3. réSZ
Majom leg-ek
A képzeletbeli állatkerti séta során a majmok ketreceihez értek a gyerekek. Sok érdekes fajtát láttak.
Ott volt a világ legkisebb majma, a törpe
selyemmajmocska. Az apró, zöldesfekete, selymes
bundájú állatkákat 1823-ban fedezték fel. Ez a kis
állatka egy tenyérben is elfér, mivel a kifejlett példány test- és farokhossza egyaránt 16 cm. Hazájában, az Amazonas menti esőerdőkben 30-40 méteres magasságban sajátos módon szerzi táplálékát:
hegyes fogaival a fakérget megcsapolva egyrészt
mandrill
felnyalja a lecsorgó fanedvet, majd az édes nedűre odarepülő kisebb-nagyobb rovarokat kebelezi be.
A gorilla a legnagyobb majom. A vadon élők között akadnak 200 kg-os, 190 cm magas hímek is. Az állatkerti példányok tömege a mozgáshiány miatt akár
a 280 kg-ot is elérheti. Egy gorilla húzóereje 15 emberével ér fel.
A legviccesebb külsejű majom a gyerekek szerint
a mandrill. Az orra vörös, a pofája kék, a háta zöld,
a szakálla pedig narancssárga.
A legtovább élt majmok a philadelphiai állatkert
orángután
két orángutánja. A nőstény 55, a hím 56 éves korában
hunyt el. A csimpánzok átlagéletkora 30 év.
Az egyik törpemajom ketrecét a gyerekek megmérték, mert kíváncsiak voltak,
hogy mekkora utat tesz meg, amíg körbemászik. A téglalap alakú ketrec hosszúsága 3 m, szélessége 2 m. Az egyik csimpánz ketrecének minden oldala egyenlő
hosszú, és a kerülete 28 m.

állatI MateMatIka
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1. A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj a következő kérdésekre!
a) Milyen mennyiségek fordulnak elő a szövegben?

b) Hányszor magasabb a gorilla a legkisebb majomnál?

c) Mennyivel hosszabb a legnagyobb majom a törpe selyemmajomnál?

d) Hány éve fedezték fel a törpe selyemmajmocskát?

2. írd be a hiányzó mérőszámokat a pontozott helyekre!
a) A legidősebb hím gorilla

hetet élt.

b) A legkisebb majom farka

cm.

c) A legnehezebb gorilla
d) A törpe selyemmajmot
ték fel.
e) A gorilla tömege elérheti a
is az állatkertben.

dkg.
éve fedezg-ot

gorilla
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3. a) Az alábbi ábrák közül melyik lehet a törpemajom ketrecének vázlatos alaprajza, és melyik a csimpánzé? Kösd össze a képet a megfelelő alaprajzzal! Keresd
ki a szövegből a válaszadáshoz szükséges információkat!

selyemmajom

csimpánz

b) írd be az ábrába a törpemajom ketrecének ismert méreteit!
c) Mekkora utat tesz meg a törpemajom, míg egyszer körbemászik a ketrecében?

d) Milyen adatát ismered a csimpánz ketrecének?

e) Mekkora a csimpánz ketrecének egyik oldala?

4. Mi a véleményed az állatok elhelyezéséről?

TANULÓI MUNKAFüZET
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SZÖVEGBE BÚJT MATEMATIKA
1. réSZ
a)
A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj az alábbi kérdésekre! Ahol szükséges,
műveletsort is írj és számolj is!
Piripócson két iskola van. Az általános iskolába 485 tanuló jár, 138-cal több, mint a középiskolába. Óvodába összesen 67-en járnak.

1. Hány intézménnyel találkoztál a szöveges feladatban?
2. Hányan járnak óvodába?
3. Hányan járnak általános iskolába?
4. Hány diák jár Piripócson középiskolába?
Végezd el a számítást!

Válaszolj szövegesen a feladatra!

5. Melyik információra nincs szükséged a feladat megoldásakor?

22
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B)
A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj az alábbi kérdésekre! Ahol szükséges,
műveletsort is írj és számolj is!
Piripócson két iskola van. Az általános iskolába 545 tanuló jár, 159-cel több, mint a középiskolába. Óvodába összesen 82-en járnak. Hány
diák jár összesen Piripócson iskolába?

1. Jegyzeteld ki az adatokat! Hányan járnak általános iskolába?
Hányan járnak középiskolába?
2. Oldd meg a feladatot! írj megoldási tervet is!
3. Válaszolj szövegesen a feladatra!

4. Melyik információra nem volt szükséged a feladat megoldásakor? Melyik a felesleges adat?

TANULÓI MUNKAFüZET
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C)
A szöveg figyelmes elolvasása után az utasításnak megfelelően oldd meg a feladatot!
Piripócson két iskola van. Az általános iskolába 485 tanuló jár, 138-cal több, mint a középiskolába. Óvodába összesen 67-en járnak.
Hány gyerek jár összesen a piripócsi intézményekbe?

1. Jegyzeteld ki az adatokat!

2. Készíts megoldási tervet!

3. Végezd el a számításokat!

Válaszolj szövegesen a feladatra!

4. Van felesleges adat a szövegben? Ha igen, mi az?

24
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2. réSZ
A)
A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj az alábbi kérdésekre! Ahol számolnod
kell, ott műveletsorral jelezd, hogy hogyan gondolkodtál!
Géza most 11 éves. Szülei életkorának összege 78 év.
a) Öt év múlva mennyi lesz hármójuk életkorának
összege?
b) Mennyi lesz a család életkorának összege öt év
múlva, ha beleszámítjuk Géza most 8 éves húgát
is?
1. Hány szereplővel találkoztál a szövegben?

2. Hány éves lesz Géza a megadott idő múlva?
3. Hány évet öregednek együtt a szülők a megadott idő alatt?
4. Öt év múlva mennyi lesz hármójuk életkorának összege?
5. Válaszolj az a) részben megfogalmazott kérdésre szövegesen!

6. Hány éves most Géza testvére?
7. Hány éves lesz Géza testvére a fent említett évek múlva?
8. Hány éves lesz együtt a testvérpár öt év elteltével?
9. Hogyan változik a négytagú család életkorának összege? Készíts megoldási tervet, és számolj!

TANULÓI MUNKAFüZET
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10. Válaszolj a b) részben megfogalmazott kérdésre szövegesen!

B)
A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj az
alábbi kérdésekre! Ahol számolnod kell, ott műveletsorral jelezd, hogy hogyan gondolkodtál!
Géza most 15 éves. Szülei életkorának összege
82 év.
a) Öt év múlva mennyi lesz hármójuk életkorának összege?
b) Mennyi lesz a család életkorának összege
7 év múlva, ha beleszámítjuk Géza most
12 éves húgát is?
1. Jegyzeteld ki az adatokat!
Most

7 év múlva

Géza
Szülők
Húg

2. Hány évet öregednek együtt a család tagjai a megadott idő alatt?

3. Öt év múlva mennyi lesz hármójuk életkorának összege? Készíts többféle megoldási tervet, és számolj!
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4. Válaszolj az a) részben megfogalmazott kérdésre szövegesen!

5. Hány éves lesz Géza húga 7 év múlva?
6. Mennyi lesz a négytagú család életkorának összege? Készíts több megoldási tervet, és számolj!

7. Válaszolj a b) részben megfogalmazott kérdésre szövegesen!

C)
A szöveges feladatban változtasd meg úgy az adatokat, hogy érvényes legyen a te
családodra! Írd át annak megfelelően a szöveges feladatot!
Válaszolj szövegesen! Mennyi lesz családod életkorának összege 8 év múlva?

szövegBe BÚJt MateMatIka
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3. réSZ
A 25 fős ötödik osztály papírt gyűjtött. Szeptemberben
4 335Ft, októberben 8 675 Ft értékben. Ebből a pénzből decemberben vettek egy labdát 1 760 Ft-ért és egy társasjátékot
4 520 Ft-ért.
Egy májusi kirándulás során mindenki kapott egy 245
Ft-os jégkrémet. Ezek után mennyi pénzük maradt?
1. A szöveg alapján egészítsd ki az ábrát!

kassza

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
a) Mennyi volt a bevételük, azaz hány forintot gyűjtött összesen az osztály papírgyűjtéssel?

b) Mennyit költöttek az osztálykirándulás előtt?

c) Hány forintot fizettek ki a gyűjtött pénzből az osztálykiránduláson?

d) Mennyi volt összesen a kiadásuk?

28
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e) Mennyi pénzük maradt az osztálykirándulás után?

Válaszolj szövegesen is a kérdésre!

3. Adj címet a fenti szöveges feladatnak!

4. a) Géza ezt a műveletsort írta le. Fogalmazd meg, hogy hogyan gondolkodhatott!
4 335 + 8 675 – (1 760 + 4 520) – 25 · 245 =

b) Anna füzetében ez látható. Ő hogyan gondolkodott a megoldás keresése során?
(4 335 + 8 675) – (1 760 + 4 520 + 25 · 245) =

TANULÓI MUNKAFüZET
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4. réSZ
Egy család garázst és szerszámoskamrát akar építeni.
280 000 Ft-ot tudnak téglára és garázskapura költeni.
A garázs építéséhez összesen 840 db téglára van szükség,
12-szer annyira, mint a szerszámoskamra építéséhez.
Egy db tégla ára 284 Ft. Használt tégla is kapható negyed
áron.
A garázskapu 36 000 Ft.
1. A család költségvetést készít táblázattal. Segíts nekik befejezni!
A szükséges tégla
mennyisége (db)

1 db tégla ára

A vásárolt tégla ára
összesen (Ft)

Garázs új téglából

Szerszámoskamra
új téglából
Garázs használt
téglából
Szerszámoskamra
használt téglából

Garázskapu

2. Adj tanácsot a vásárláshoz, hogy a rendelkezésükre álló pénz elég legyen!
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3. Mennyivel drágább a garázs és a szerszámos kamra, ha új téglából építik, és
nem használtból?

4. Fogalmazd meg szövegesen, hogy mit számoltak ki a következő műveletekkel?
a) 940 : 12 =

b) 940 : 12 × 284 =

5. réSZ
A)
Matematikaországban mindenkinek a neve egy szám.
A király három lányát műveletsorokká varázsolta a gonosz boszorkány. Helyes számolással változtasd vissza
őket számokká!
• Az egyik 1498-cal nagyobb a 83 huszonkétszeresénél.
• A másik 35-szöröse 9730.
• A harmadik 11 százasból, 12 tízesből, 156 egyesből áll.
Hogy hívják a legkisebb királylányt?
Ha a szöveget figyelmesen elolvastad, válaszolj az alábbi kérdésekre!
1. Hány szereplő jelenik meg a szöveges feladatban?
2. A feladatmegoldás szempontjából hány szereplő fontos?

TANULÓI MUNKAFüZET
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3. Ha kíváncsi vagy a másik két királylány nevére is, akkor számolj!

4. Válaszolj szövegesen a feladatban megfogalmazott kérdésre!

B)
Olvasd el a szöveget figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat!
Matematikaországban mindenkinek a neve egy szám.
A király három lányát műveletsorokká varázsolta a gonosz boszorkány. Helyes számolással változtasd vissza
őket számokká!
• Az egyik 2325-cal nagyobb a 74 huszonkétszeresénél.
• A másik 120-szorosa 4400.
• A harmadik 15 százasból, 11 tízesből, 134 egyesből áll.
Hogy hívják a három királylányt?
1. Megoldási tervvel, majd számolással add meg az egyes királylányok nevét!

első királylány:
második királylány:
harmadik királylány
2. Válaszolj szövegesen a feladatban megfogalmazott kérdésre!
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3. írj előzményt a történethez!

C)
Minél rövidebben válaszolj a feladatok kérdéseire! Mindegyik feladathoz készíts rajzos
ábrát!
1
1. Cirmos Cica kinyalta a kosarától 5 méterre található üvegben lévő tejföl részét,
4
2 dl-t. Hány dl maradt az üvegben?
Mennyi maradt az üvegben?
2. Csiga Csaba a 15 m távolságra lévő bokorhoz mászik. Az út harmadrészét már megtette.
a) Hány méter van még hátra?
b) Hány óráig tart az útja, ha ugyanúgy halad, mint eddig,
és az indulástól 9 óra telt el?

3. Egy könyvszekrényben 4 polc van. Minden polcon 4 könyvvel
van több, mint a felette lévőn. A legfelső polcon 25 könyv van.
Hány könyv van összesen a szekrényben?
Hány könyv van összesen?

TANULÓI MUNKAFüZET
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KÖrNYEZETÜNK éS A MATEMATIKA
1. réSZ
Az újságpapír minden tonnája 18–20 öreg fát kímél meg a kivágástól. Ennyi fa
évente körülbelül 120 kg szén-dioxidot köt meg. Emellett a gyártás során 30 m3
vizet, 5 m3 hulladékot és 280 liter kőolajat is megtakarít.
1. Az egyik 5. osztály 2500 kg papírt gyűjtött a tanévben.
a) Hány fát mentettek meg a kivágástól? Húzd alá
pirossal a kérdés megválaszolásához szükséges információt a szövegben! Válaszolj a kérdésre!

b) Mennyi szén-dioxidot tud megkötni ennyi fa? Húzd
alá kékkel a kérdés megválaszolásához szükséges
információt a szövegben! Válaszolj a kérdésre!

c) Mennyi kőolajat takarít meg az ország, ha ezt a mennyiséget újrahasznosítja?
Húzd alá zölddel a kérdés megválaszolásához szükséges információt a szövegben! Válaszolj a kérdésre!
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A)
2. Egy olyan iskola, ahol 16 osztály van, hány darab fát tudna megmenteni, ha
minden osztály legalább 2000 kg újságpapírt gyűjtene évente? A megoldásban
segítenek az alábbi hiányos állítások! A szöveg alapján egészítsd ki a mondatokat!
Ha egy osztály
kola, ahol

kg =
osztály van kb.

t papírt gyűjt, akkor az iskg =

t

papírt gyűjt.
Ha 1 t újságpapír

–

által gyűjtött
t újságpapír
ment meg.
Írj választ a feladatban megfogalmazott kérdésre!

fát ment meg, akkor az iskola
–

fát

B)
3. Írj felhívást iskolatársaidnak a papírgyűjtésre!
Néhány fontos szövegalkotási szempont:
•• legyen informatív a szöveg (helyszín, időpont, szervező stb. megnevezése);
•• figyelemfelkeltés legyen a cél;
•• megszólítást alkalmazzanak;
•• a probléma aktualitására is tehetnek a diákok utalást;
•• a felhívó jelleg illusztrációkkal is erősíthető (betűméret, betűtípus, szín, ábra,
rajz…).

körNYezetÜNk és a MateMatIka
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2. réSZ
Magyarország fővárosának és megyéinek területét (ha) láthatod az alábbi táblázatban.
a megye, főváros

terület (ha)

a megye, főváros

terület (ha)

Bács-Kiskun

842 018

Komárom-Esztergom

225 053

Baranya

442 953

Nógrád

254 418

Békés

563 102

Pest

639 344

Borsod-Abaúj-Zemplén

724 733

Somogy

603 667

Csongrád

426 268

Szabolcs-Szatmár-Bereg

593 667

Fejér

437 335

Tolna

370 343

Győr-Moson-Sopron

406 185

Vas

333 652

Hajdú-Bihar

621 058

Veszprém

463 942

Heves

363 743

Zala

378 410

Jász-Nagykun-Szolnok

560 676

Budapest

52 516

1. Az alábbi diagram a fenti táblázat adatai alapján készült, de néhány adatot nem
ábrázoltak benne. Fejezd be a diagramot! Ábrázold a hiányzó értékeket!
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2. írd be a térképvázlatba
a) a legnagyobb megye területének mérőszámát!
b) a saját megyéd területének mérőszámát!
c) a legészakibb megye területének mérőszámát!
d) a legrövidebb nevű megye területének mérőszámát!
e) a betűrend szerinti utolsó megye területének mérőszámát!
f) a leghosszabb nevű megye területének mérőszámát!
A megye, főváros
1.

Budapest

11.

Jász-Nagykun-Szolnok

2.

Bács-Kiskun

12.

Komárom-Esztergom

3.

Baranya

13.

Nógrád

4.

Békés

14.

Pest

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

15.

Somogy

6.

Csongrád

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

7.

Fejér

17.

Tolna

8.

Győr-Moson-Sopron

18.

Vas

9.

Hajdú-Bihar

19.

Veszprém

10.

Heves

20.

Zala

Magyarország
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3. Mekkora a különbség a legnagyobb és a legkisebb területű megyénk között?
(A fővárost most ne vedd figyelembe!)

4. A legnagyobb páratlan sorszámot kapó megye és a legkisebb páros sorszámot
kapó megye területének mekkora az összege?

5. Írj igaz állításokat az általad kiegészített diagram alapján!
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A LOGIKA ÉS A MATEMATIKA
1. rész
1. Kellő figyelemmel tanulmányozd az ábrát, majd karikázd be a következő állítások után, hogy melyik igaz és melyik hamis! (I=igaz, H=hamis) A megoldásban
segít, ha kiegészíted a következő mondatokat!
A háromszögben  … db szám van.

1

A körben  … db szám van.
3

A téglalapban  … db szám van.
4

2
5

A körben és a négyszögben pontosan három db szám van.
A 2-es szám csak a háromszögben van.
Minden számot pontosan két síkidomba írtak.
Minden alakzat legalább két számot tartalmaz.
Van olyan szám, amelyet mindhárom alakzat tartalmaz.
Pontosan két szám van a téglalapban.
Egy alakzat legfeljebb négy számot tartalmaz.

I
I
I
I
I
I
I

H
H
H
H
H
H
H

2. Az ábra alapján írj legalább egy igaz vagy hamis állítást a „minden”, a „van
olyan”, a „legalább”, a „legfeljebb” és a „pontosan” kifejezések valamelyikét
használva!
3

Próbálj minél több mondatot írni!

5
2

1

4

A LOGIKA ÉS A MATEMATIKA
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2. rész

A

B		

C

D		

E

F

G

H

1. A fenti sokszögek közül melyekre igazak a következő állítások? Írd az állítás
mellé a megfelelő betűjelzést!
a) Van hegyesszöge.  
b) Legalább annyi átlója van, mint oldala.  
c) Minden szöge hegyesszög.  
d) Van párhuzamos oldalpárja.  
2. A következő állítások közül melyik igaz, és melyik hamis a fenti alakzatokra
vonatkozóan?
a) Van derékszögű alakzat.

I

H

b) Ha az alakzat legalább négyszög, van párhuzamos oldalpárja.

I

H

c) Egyik négyszögnek sincs hegyesszöge.

I

H

d) Hat darab sokszög van.

I

H

e) Minden sokszög konvex.

I

H

f) Van olyan alakzat, amelynek szögei egyenlőek.

I

H

g) Az alakzatoknak legfeljebb hat oldaluk van.

I

H

h) Nem minden alakzat sokszög.

I

H
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3. Az alábbi alakzatok közül válaszd ki azt, amelyikre a leírás vonatkozik!

1. ábra

2. ábra

3. ábra

a) Oldalainak száma hat. Van párhuzamos oldalpárja. Minden oldala egyenlő.
Van az egyenesszögnél nem kisebb szöge.  
b) Hat csúcsa van. Átlóinak száma kilenc. Minden oldala egyenlő. Szögei legfeljebb 180°-osak.  
4. Az előző feladatban kimaradt sokszög jellemzőit írd le! Az oldalak hosszát,
a csúcsok számát, és a szögek nagyságát figyeld meg!
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5. Írj három-három igaz és hamis állítást az alábbi alakzatokra vonatkozóan!
(A szögeit, az oldalait, és csúcsait vizsgáld meg!)
a)

b)

