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2. OSZTÁLY 

 

Az első három feladat feleletválasztós. Egyenként 5-5 pontot érnek. 
Egy feladatnak több jó megoldása is lehet. Válaszd ki a helyes megoldás/megoldások betűjelét! 

 

1. Hányféleképpen olvasható ki az alábbi ábrából a SZÁM szó a bal felső sarokból 
indulva, minden lépésben jobbra vagy lefelé haladva?  

 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 

 

2. Egy szám négyszeresénél néggyel nagyobb szám a száz. Melyik ez a szám? 

 A) 24 B) 25 C) 26 D) egyéb 

 

3. Egy fagylaltosnál hatféle fagyi kapható. Gyümölcsös fagyik: banán, eper, málna, nem gyümölcsös fagyik: 
vanília, csokoládé és puncs. Sziporka három gombóc fagyit vesz. Kedvence a puncs, azt szeretné utoljára 
megenni, így az első gombóc, ami a tölcsérbe kerül a puncs. Nem szereti a gyümölcsös fagyit. Hányféleképpen 
válogathatja össze a háromgombócos fagyiját, ha egyfélét csak egyszer választ? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) egyéb 

 

A negyedik és az ötödik feladatok egyenként 10-10 pontot érnek. 
 

4. Minden négyzetben lévő szám az alatta lévő két négyzetben lévő számok összege. Töltsd ki a 
számpiramist, és válaszolj a kérdésekre! 

a) Melyik számot rejti a kék négyzet? 
b) Melyik számot rejti a piros négyzet? 
c) Melyik számot rejti a zöld négyzet? 
d) Melyik számot rejti a lila négyzet? 
e) Melyik számot rejti a sárga négyzet? 

 

Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 
 

5. Sziporka anyukája szendvicseket készített, összesen tizenhárom darabot. Háromféle szendvics 
készült:  

 volt olyan, amelyikben csak szalámi volt, 

 volt olyan, amelyikben csak sajt volt, 

 volt olyan, amelyikben szalámi és sajt is volt. 
Szalámit tartalmazó szendvicsből kilenc darab, sajtot tartalmazó szendvicsből nyolc darab készült. 
Hány darab sajtot és szalámit is tartalmazó szendvicset készített Sziporka anyukája? 

 

 


