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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. A számzáras lakat öt kereke egymástól függetlenül elforgatható. Mindegyik keréken 10 számjegy 
van 0-tól 9-ig. Hány olyan számötös állítható be, amelyben pontosan négy egymás melletti számjegy 
egyforma, ha tudjuk, hogy kettesből pontosan négy darab szerepel benne? 

 A) 16 B) 18 C) 20 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

 

2. Egy 35 fős társaság minden tagját ugyanabba a szállodába szállásolták el 2, 3 vagy 4 személyes 
szobákba. Mindegyik fajta szobából volt legalább egy, és egyetlen üres hely sem maradt. Hány 3 
személyes szoba lehetett, ha összesen 12 szobában helyezték el a társaság tagjait? 

 A) 3 B) 5 C) 7 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

 

3. Hány darab háromjegyű pozitív egész szám van, amelyben a kettes számjegy nem fordul elő? 

 A) 448 B) 648 C) 729 D) 𝑒𝑔𝑦é𝑏 

 

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

4. Sziporka és barátai egy hetes bicikli túrán vettek részt. Hétfőn 35 km-t tettek meg, kedden és szerdán 
9 km-rel többet, mint az előző napon. Csütörtökön ugyanannyit, mint kedden. Pénteken és szombaton 
tizeneggyel kevesebbet, mint az előző napon. Vasárnap 2 km-rel több utat tettek meg, mint a hét 
második napján. 

a) Hány kilométer utat tettek meg szerdán? 53 2 pont 
b) Hány kilométer utat tettek meg csütörtökön? 44 2 pont 
c) Hány kilométer utat tettek meg szombaton? 22 2 pont 
d) Hány kilométer utat tettek meg vasárnap? 46 2 pont 
e) Összesen hány kilométert tettek meg az egy hét alatt? 277 2 pont 

Az 5. feladat kifejtős, válaszodat indokolni kell! 
 

5. Sziporka 13 darab teljesen egyforma hordóba esővizet gyűjt. 1 hordó már teljesen megtelt, 4 hordó 
pontosan félig van, 2 hordó pedig pontosan negyedrészig. A többi hordó még üres. Eddig összesen 35 
liter esővizet gyűjtött. Legfeljebb mennyi esővizet tud gyűjteni a 13 darab hordóba? (Segít, ha rajzot 
készítesz.) 

3 egész +1 fél hordónyi esővíz  70 liter 3 pont 

1 hordóba 10 liter esővíz fér. 3 pont 

13 ∙ 10 = 130 2 pont 

Válasz: Legfeljebb 130 liter esővizet tud gyűjteni a 13 darab hordóba. 2 pont 

  


