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4. 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. Azonos betűk azonos, különböző betűk különböző számjegyeket jelölnek. Mennyi az alábbi kifejezés 
legkisebb értéke? 

S+Z+A+P+P+A+N 

 A) 11 B) 13 C) 16 D) 18 

2. Sziporka nagyon szereti a süteményeket. Az anyukájával bementek egy cukrászdába péntek délután. Már 
nem volt nagy választék, mindössze egy darab linzerkarika, tizenhárom darab piskótatekercs és tizenkettő darab 
hólabda volt a kínálat. Sziporka pontosan három darab süteményt választhatott. Az anyukájának csupáncsak az 
volt a kívánsága, hogy ne legyen mindhárom egyforma. Hányféle sütiösszeállítás közül válaszhatott Sziporka? 
(Az egyes sütiösszeállítsokon belül a sütemények sorrendje nem számít.) 

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

3. Két csiga beleesett egy 2 méter mély kútba. Megpróbálnak kimászni. Az egyik csiga épp 1 méternél tart, 
amikor a másik épp 20 centiméterre van tőle. Ketten együtt hány deciméter utat tehettek meg? (A csigák csak 
függőlegesen, felfelé közlekednek.) 

 A) 18 𝑑𝑚 B) 20 𝑑𝑚 C) 22 𝑑𝑚 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

A negyedik és az ötödik feladatok egyenként 10-10 pontot érnek. 
4. Sziporka és barátja Dávid a következő játékot játszák: 
Mindkettőjüknél van egy-egy darab szabályos dobókocka, amivel egyszerre dobva az a nyertes, aki nagyobb 
számot dob. Ha egyformát dobnak, akkor a játék döntetlen. Hatvan fordulót játszanak, melynek eredményét az 
alábbi táblázat foglalja össze: 

  Sziporka dobásai 
  1 2 3 4 5 6 

D
áv
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 d

ob
ás

ai
 1 1 2 2 1 3 1 

2 2 4 1 1 2 2 
3 2 1 2 1 1 2 
4 3 2 1 3 0 1 
5 1 1 2 4 1 2 
6 2 1 1 1 1 2 

 

a) Hányszor dobott kettest Sziporka? 
b) Hányszor dobott ötöst Dávid? 
c) Hányszor dobott Sziporka páros számot? 
d) Hányszor dobott Dávid páratlan számot? 
e) Hány forduló volt döntetlen? 

Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 

5. Sziporka gondolt egy számra, a háromszorosából levont ötvenhármat. A kapott számot megszorozta héttel, 

és eredményül háromszázhatvannégyet kapott. Melyik számra gondolt Sziporka? 


