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1. Oldd meg az alábbi feladatokat! 

a) Mennyi a 44 negyedének a négyszerese? 

b) Hány lába van összesen 4 háromlábú széknek és 3 négylábú asztalnak? 

c) Melyik az a legkisebb négyjegyű szám, amely visszafelé olvasva nagyobb, mint 4000 ! 

d) Hányadrésze a 200 dkg a 20 kg-nak? 

e) Hány percig volt világos szeptember 1-jén, ha a Napkelte 6 órakor, a Napnyugta 19 óra 22 perckor volt? 

Megoldás: 

a) A 44 negyede 44 : 4 =11, ennek négyszerese 11∙ 4 = 44. 2 pont 

b) 4 ∙ 3 + 3 ∙ 4 = 24 2 pont 

c) 1004 2 pont 

d) 200 dkg = 2 kg, ami a 20 kg-nak a tizedrésze. 2 pont 

e) 19 óra 22 perc  6 óra =13 óra 22 perc =13 ∙ 60 perc + 22 perc = 802 perc. 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) részekre jól írja fel a műveletet, de rosszul számolja ki az eredményt, 

akkor erre 1-1 pontot kapjon. Ha a versenyző az e) rész jó eredményét nem percben adja meg, akkor erre a 

részre 1 pontot kapjon. Ha a versenyző az e) feladat jó eredményéhez nem ír mértékegységet (csak 802-t ír, 

akkor is 2 pontot kapjon). 

2. Sorold fel azokat a négyjegyű számokat, amelyekben a számjegyek összege 3 ! 

Megoldás:  

A megfelelő számok: 1002; 1011; 1020; 1101; 1110; 1200; 2001; 2010; 2100; 3000 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. Kati a Balatonnál nyaralt. Az egyik nap a parttól a bójáig úszott és vissza, ami 6 percig tartott. Kétszer annyi ideig úszott 

mellen, mint háton. Mellúszással 38 métert, hátúszással 52 métert tett meg 1 perc alatt. Hány méterre van a parttól a bója? 

Megoldás:  

Kati háton 6 : 3 = 2 percig, 2 pont 

mellen 2 ⸱ 2 = 4 percig úszott. 2 pont 

Így háton 2 ⸱ 52 =104 métert, 1 pont 

mellúszással 4 ⸱ 38 =152 métert tett meg. 1 pont 

Összesen oda-vissza 104 +152 = 256 métert úszott. 2 pont 

Így a parttól a bója 256 : 2 =128 méterre van. 2 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: Ha a versenyző nem magyarázza szöveggel a számolását, akkor az erre a részre járó pont (pontok) 

helyett fele annyi 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. Telek Elek téglalap alakú kertjét két egyforma négyzet alakú kiskertre osztotta (lásd ábra). A két kiskert 

kerületének összege 600 méter. Milyen hosszúak a téglalap alakú kert oldalai?  

Megoldás: 

Az egyik kiskert kerülete 600 : 2 = 300 méter. 2 pont 

Így egy kiskert oldala 300 : 4 = 75 méter. 2 pont 

A téglalap egyik oldala 1 kiskert oldalával, másik oldala 2 kiskert oldalával egyezik meg, 2 pont 

ezért a téglalap egyik oldala 75 méter, 2 pont 

a másik oldala 2 ⸱ 75 =150 méter hosszú. 2 pont 
  

 10 pont 

Megjegyzés: Ha a versenyző nem magyarázza szöveggel a számolását, akkor a feladat megoldására legfeljebb 

5 pontot kaphat. Ha a műveletek leírása során olyan jeleket, rajzokat, utalásokat használt, amelyből világosan 

kiderül, hogy mit és hogyan számolt, és a jó végeredményre szöveges választ adott akkor kapja meg a feladatra 

 

 



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

4. osztály 

 

járó 10 pontot. 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. 

5. Timi teája ízesítéséhez négyféle ízesítőt használ: cukrot, mézet, gyömbért és citromot, minden teájához legalább egyet. 

Hány különböző ízesítésű teát készíthet, ha cukrot és mézet egyszerre nem tesz a teájába? 

Megoldás: 

Jelöljük a citromot T betűvel, a másik 3 ízesítést kezdőbetűjükkel! 1 pont 

Egyféle ízesítővel készített teák: C, M, G, T. Ez 4-féle ízesítésű tea. 2 pont 

Kétféle ízesítővel készített teák: CG, CT, MG, MT, GT. Ez 5-féle ízesítésű tea. 3 pont 

Háromféle ízesítővel készített teák: CGT, MGT. Ez 2-féle ízesítésű tea. 2 pont 

Timi 4 + 5 + 2 =11-féle ízesítésű teát készíthet. 2 pont 
  

Összesen: 10 pont 

Megjegyzés: Ha a versenyző csak felsorolja a megfelelő eseteket és az esetek felsorolása során nem egyértelmű 

rövidítéseket használ, akkor 1 pont a rövidítések magyarázatára és 7 pont a felsorolást esetekre jár. Ekkor 11 

jó válaszra 7 pont, 10 jó válaszra 6 pont, 9 jó válaszra 5 pont, 7-8 jó válaszra 4 pont, 5-6 jó válaszra 3 pont,  

3-4 jó válaszra 2 pont, 1-2 jó válaszra 1 pont jár. Ha a versenyző nem használ rövidítéseket vagy egyértelmű 

rövidítéseket használ, akkor a felsorolásra 8 pont jár úgy, hogy az előbb felsoroltak mindegyikére 1 ponttal 

több 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. A jó válaszra csak abban az esetben jár a 2 pont, ha az a jól felsorolt 

megoldásokból adódik. Csak a teljes mondattal megadott jó válaszra jár a 2 pont, ha a versenyző csak egy 

művelettel és a művelet eredményével vagy egy számmal válaszol, akkor erre a válaszra 1 pontot kapjon. 

*   *   *   *   * 

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 


