
Megyei Matematikaverseny Javítási útmutató 1. forduló 2022/2023. tanév 

3. osztály 

 

1. Oldd meg az alábbi feladatokat! 

a) Mennyi a 3 harmadának a háromszorosa? 

b) Hány púpja van összesen 3 egypúpú és 3 kétpúpú tevének? 

c) Melyik az a legnagyobb háromjegyű szám, amelyben a számjegyek összege 3  ? 

d) Hányszorosa a 90 dm a 3 m-nek? 

e) Hány óráig esett az eső a múlt héten, ha háromszor 40 percig esett? 

Megoldás: 

a) A 3 harmada 3 : 3 =1, ennek háromszorosa 3 ∙1 = 3. 2 pont 

b) 3 ∙1+ 3 ∙ 2 = 9 2 pont 

c) 300 2 pont 

d) 90 dm = 9 m, ami háromszorosa a 3 m-nek. 2 pont 

e) 3 ∙ 40 perc =120 perc = 2 óra 2 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: Ha a versenyző csak a végeredményeket adja meg, akkor is kapja meg az erre a részre járó 

2 pontot. Ha a versenyző az a)-b) és d)-e) részekre jól írja fel a műveletet, de rosszul számolja ki az eredményt, 

akkor erre 1-1 pontot kapjon. Ha a versenyző az e) részre nem ír mértékegységet, akkor is kapja meg a 2 pontot. 

2. Sorold fel azokat a 33-nál kisebb kétjegyű számokat, amelyek visszafelé olvasva nagyobbak, mint 44 ! 

Megoldás:  

A megfelelő számok: 15; 16; 17; 18; 19; 25; 26; 27; 28; 29. 10 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: A versenyző jó válaszonként 1-1 pontot kapjon. Ha a felsorolt megoldások között rossz megoldás 

is van, akkor rossz megoldásonként 1 pontot vonjunk le a jó megoldásokra adott pontszámból. A versenyző a 

megoldásra 0 pontnál kevesebb pontot nem kaphat. Ha a versenyző egy megoldást többször is felsorol, akkor 

ezért ne vonjunk le pontot, de nem is jár több pont a többször felsorolt megoldásra. 

3. Anyuka ajándékot vásárolt három gyerekének. Bandinak egy játékautót vett 900 Ft-ért, Andinak feleannyiért vett egy doboz 

cukrot. A Csabinak vásárolt csokoládé ára annyival volt több a doboz cukor áránál, amennyivel kevesebb volt a játékautó 

áránál. Mennyit fizetett az anyuka a három ajándékért összesen? 

Megoldás: 

Az Andinak vett cukor 900 : 2 = 450 Ft-ba került, 2 pont 

Bandi ajándéka 900 – 450 = 450 Ft-tal került többe, mint Andi ajándéka. 2 pont 

Így a Csabinak vásárolt csokoládé ára 450 : 2 = 225 Ft-tal került többe, mint a cukor ára. 2 pont 

A Csabinak vásárolt ajándék tehát 450 + 225 =675 Ft-ba került. 2 pont 

Így anyuka a három ajándékért 900 + 450 + 675 = 2025 Ft-ot fizetett. 2 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: Ha a versenyző nem magyarázza szöveggel a számolását, akkor az erre a részre járó 2 pont helyett 

1 pontot kapjon. Ha a versenyző valamelyik részt rosszul adja meg, akkor erre a részre nem jár a pont, de ha a 

rossz számokkal jól számol tovább, akkor ezekre a részekre járó pontokat kapja meg. 

4. Alamuszi, Buksi, Csonti és Dagi, a négy kiskutya négy tálkáját gazdájuk egy sorba rakta le egymás mellé. Sorold fel, hogy 

milyen sorrendben lehetnek a tálkák, ha Buksi és Csonti tálkái nincsenek egymás mellett és Dagi tálkája nem az első a 

sorban!  

Megoldás: 

Jelöljük a kutyák tálkáit a kutyák nevének kezdőbetűjével! 

Ekkor a kutyák tálkáinak lehetséges sorrendjei: 

ABDC, ACDB, BACD, BADC, BDAC, BDCA, CABD, CADB, CDAB, CDBA. 10 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: A versenyzőnek minden jó válaszra 1 pont jár. Ha a felsorolt megoldások között rossz megoldás 

is van, akkor rossz megoldásonként 1 pontot vonjunk le a jó megoldásokra adott pontszámból. A versenyző a 

megoldásra 0 pontnál kevesebb pontot nem kaphat. Ha a versenyző egy megoldást többször is felsorol, akkor 

ezért ne vonjunk le pontot, de nem is jár több pont a többször felsorolt megoldásra. 
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5. Ági néni a kutyákról tart környezetismeret órát a 3. a osztályos tanulóknak. Néhány tanuló behozta a kutyáit is az órára. A 

tanteremben kétszer annyi tanuló van, mint kutya. A tanteremben az embereknek és a kutyáknak összesen 90 lába van. 

Hány kutya és hány tanuló van a tanteremben? 

Megoldás: 

Mivel Ági néninek 2 lába van, ezért a tanteremben  

a tanulóknak és a kutyáknak összesen 90  2 = 88 lába van. 2 pont 

Mivel a tanulóknak 2 lába van, de kétszer annyian vannak, mint a négylábú kutyák, 

ezért a kutyáknak és a tanulóknak összesen ugyanannyi lába van. 2 pont 

Mivel 88 : 2 = 44, a tanulóknak és a kutyáknak is összesen 44 lába van. 2 pont 

Így a tanulók száma 44 : 2 = 22, 2 pont 

a kutyák száma pedig 44 : 4 =11. 2 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: Ha a versenyző nem magyarázza szöveggel a számolását, akkor az erre a részre járó 2 pont helyett 

1 pontot kapjon. Ha a versenyző valamelyik részt rosszul adja meg, akkor erre a részre nem jár a pont, de ha a 

rossz számokkal jól számol tovább, akkor ezekre a részekre járó pontokat kapja meg. 

*   *   *   *   * 

Bármelyik feladat eredményének indoklás nélküli közlésére csak az eredménynél megadott pontszám adható. 

Több megoldásból csak egy (a jobb) kaphat pontot. Az útmutatóban közöltektől eltérő, de kifogástalan indoklású 

megoldások egyenértékűek a bemutatott megoldásokkal. Az elérhető maximális pontszám 50 pont. 

Kecskemét, 2022. december 5. 

 A Szervezőbizottság 


