
Bük, 2019. március 25. 

név:  ...............................................................  iskola:  ............................................................ 
 
 

1.) Az üres körökbe írd be 1-től 7-ig a számokat, mindegyiket egyszer úgy, hogy a 
számtani műveletek helyes eredményre vezessenek! 

:2  +5  -1  :2  +2  -4 

 

 

2.) Hány páros szám van a 125 és a 140 között? Egy számmal írd le! 

___________________________________________________________________________ 

 

3.) Kisebbítsd a 120, 212, 128, és 230 számokat 7-tel és a kisebbített számokat add 
össze! Írd le a kapott összeget! 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

4.) Jól számolt-e az a gyerek, aki a műveleteket végezte? A jó megoldásokat pipáld 

ki, a hibásakat húzd alá! Minden esetben végezd el az ellenőrzést arab 

számokkal! 

CVII + XLIX = CLVII    DXCVII – LII = DLXV 

Ell.: ________________________   Ell.: ______________________________ 

CCLXI + CLXXV = CDXXIV   DCCCXXIV – CCLXXV = DXLIX 

Ell.: ________________________   Ell.: ______________________________ 



5.) A kertészek a parkba jácintokat és tulipánokat ültettek. Tulipánból 75-öt 
telepítettek. Kétszer annyi jácintot ültettek, mint tulipánt. Hány virágot 
telepítettek a parkba összesen? 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

6.) Panni a szöveges feladatot 5 és fél perc alatt, Teri 310 másodperc alatt, Hajni 10 
másodperc híján 6 perc alatt oldotta meg. Ki oldotta meg leglasabban a 
feladatot? 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

7.) Ferkó és Jancsi papírrepülőt hajtogattak. Ferkó repülője 140 m–t repül 7 
másodperc alatt, Jancsié pedig 25 m-t repül 1 másodperc alatt. Melyikőjük 
repülője száll gyorsabban? Válaszodat számítással indokold! 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

8.) Az 5473 számból kétféleképpen hagyunk el két számjegyet. Először a lehető 
legnagyobb, másodjára pedig a lehető legkisebb kétjegyű számot kapjuk. Mennyi 
a kapott két szám különbsége? 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
 



9.) Marci a 3 napos osztálykirándulásra zsebpénzt kapott. Az első napon elköltötte 
pénzének felét, a második napon a megmaradt pénz harmadát. Így 400 forintja 
maradt a 3. napra. Mennyi zsebpénzzel indult Marci a kirándulásra? 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

10.) Egy kalapban 7 kártya van, rajtuk a következő számokkal:  

123  64  55  120  78  91  22 
 

Legalább hány kártyát kell csukott szemmel kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a 
kihúzott kártyák között kétjegyű páros szám?________________________________ 
Legalább hány kártyát kell csukott szemmel kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen közte 
háromjegyű szám?______________________________________________________ 
 

11.) Egy zsákban 2 kék, 1 sárga és 4 piros golyó van. Juli találomra kivesz belőlük 
hármat egy húzásra. 

BIZTOS, LEHETETLEN, vagy LEHET DE NEM BIZTOS, hogy  
lesz közöttük piros: ________________________________________ 
mind piros lesz:____________________________________________ 
nem lesz mind sárga:________________________________________ 
mind különböző színű lesz:___________________________________ 
nem lesz közöttük sem piros, sem kék:__________________________ 
 

12.) Katalin egy papírlapból kivágott egy téglalapot, melynek rövidebb oldala 2 cm, 
hosszabb oldala pedig 6 cm hosszúságú. Ezen kívül van még egy négyzete és egy 
téglalapja. Ebből a három darabból össze lehet rakni egy négyzetet úgy, hogy az egyes 
darabok nem fedik egymást. Milyenek lehetnek a darabok méretei? (Ilyen négyzet 
több is van.) Találj két megoldást!  

 
 
 
 
 
 
 



Jutalomfeladat 
 

 
 



Bük, 2019. március 25. 

név:  ...............................................................  iskola:  ............................................................ 
 
 

 

1.) Döntsd el, hogy ö vagy ő betű hiányzik az alábbi szavakból! Pótold valamennyit! 

b _ r _ nd  f _ k _  t_  cs _ r _ s  sz _ l _ vessz _ 

b _ lcs _ dal  diót _ r _  cs _ rg _ dob  k _ sz _ nt _ 

_ szi   k _ nnyez _  _ blít _   d _ g _ ny _ z _ 

2.) Pótold a hiányzó mássalhangzókat! 

futba___ozik  ci__zár  sza__ag  fe__sík  befejeze__len 

kö__eny  fri__en  uzso__a  me__i  ki__ebb 

3.) Írd le az alábbi számokat betűkkel! 

2010 _______________________________ 1815 _____________________________ 

30000 ______________________________ 624 ______________________________ 

4.) Tegyél X-et a megfelelő helyre! 

 ige főnév melléknév  egyiksem 
ötvenöt     

Vas megye     
pompás     
fiaitok     

meg fog fagyni     
Hatvan     

előtt     
belép majd     
énnekem     

 

5.) Az aláhúzott szavakat helyettesítsd rokon értelmű megfelelőjükkel! 

Ez a gép csupa régi alkatrészből van. _____________________________________________ 

Paks a Duna jobb partján van. ___________________________________________________ 



 

 

Van olyan szeder is, aminek nincs tüskéje. _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ki van ezen a fényképen? ______________________________________________________ 

Egész nap otthon van, sehova se jár. ______________________________________________ 

6.) Pótold a főnevekben a hiányzó kezdőbetűket! 

_ agyarország,   _ utya ,   _ odri ,   _ una ,   _ uk ,   _ etőfi  _ándor ,   _ óka ,   _ isza ,   

_engyel,   _ ebrecen ,   _ emzeti   _ úzeum ,   _ ánchíd ,   _ ejedelem ,   _ ceán ,   _ omb ,   

 _ ővárosi.. _ agycirkusz ,   _ skola ,    _ argit - _ íd    , _ rany  _ ános  _ ltalános  _ skola ,  

 

7.) A követkző szövegben több helyesírási hibát is találsz. Keresd meg mindegyiket, 
majd másold le az egész szöveget hibátlanul! 

 
Hazánk leg becseseb természeti kincse a balaton. A Balatoni táj hosszú évmiliók során alakúlt 

ki. A to a dunántúl közepén hejezkedik el. A Balaton sekéj vize gyorssan átmelegszik. Vízét a 

beömlő patakok, csatornák és kisebb forások, valamint a csapadék táplállya. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
8.) Írd le szótagolva a következő szavakat! 

maharadzsa __________________  ejtőernyő ___________________________ 

Veszprém ____________________  lajstrom ____________________________ 

Andrea ______________________  felismeri ___________________________ 

poggyász ____________________  edzőmeccs __________________________ 

rizzsel _______________________  lángész ____________________________ 

 
 
 
 



 

 

9.) Alkoss mondatokat a következő szavakkal, szókapcsolatokkal! 
huzat - húzat 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

szurok – szúrok 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

alá írta – aláírta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10.) Írd le betűrendben a következő magyar írók és költők nevét! 
Móra Ferenc   Kosztolányi Dezső  Ady Endre 
Weöres Sándor  Arany János   Kányádi Sándor 
Móricz Zsigmond  Benedek Elek   Kazinczy Ferenc 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11.) Írj 1-1 példát a szövegből a meghatározásoknak megfelelően! 

A fű és a gabona is nyugovóra tért. A mezők fölé lenge fátyol terült, olyan lágyan, mint a 

lehelet. A madarak is abbahagyták az éneklést, csendben ülnek a fészkükben, szárnyuk alá 

dugott fejjel. Már a szorgalmas méhecskék sem zümmögtek a kertben, aludtak ők is az illatos 

lépben. Egy eltévedt szélroham még átszaladt az utcákon vagy a háztetők felett. Itt-ott 

megrázta az ablaktáblákat, másutt meg a vadszőlő levei között susogott. 

jelen idejű ige: __________________________________ 

múlt idejű ige: __________________________________ 

igekötős ige: ___________________________________ 

főnév + névutó: _________________________________ 

névelő + főnév: _________________________________ 

összetett főnév: _________________________________ 

melléknév + főnév: ______________________________ 

 

 

 



 

 

12.) Pótold a hiányzó j – ly betűket! 

korcso__ázik,   kulcs__uk,   u__ongó,   veszé__el,   homá__os,   má__as,   gömbö__ű, 

he__iség,   fo__óirat,   mű__égpá__a,   sa__nál,   szí__,   tá__,   bó__a,   cserme__ 

 

13.) Pótold a hiányzó betűket úgy, hogy a kapott szavak emberi tulajdonságokat 

fejezzenek ki! Mindegyik szó mellé írd az ellentétes jelentésű párját! 

Pl.: B_CS_L_T_S becsületes tisztességtelen 

M_GB_ZH_T_ ______________________  ____________________________ 

J_R_V_L_  ______________________  ____________________________ 

J_K_DV_  ______________________  ____________________________ 

SZ_RG_LM_S ______________________  ____________________________ 

M_RG_S  ______________________  ____________________________ 

N_GYK_P_  ______________________  ____________________________ 

M_R_SZ  ______________________  ____________________________ 

 

JUTALOMFELADAT 

Keresd meg az ábrában elrejtett szavakat! 

 



Bük, 2019. március 25. 

név:  ...............................................................  iskola:  ............................................................ 
 
 
                             

A komédiás disznó 

 
Volt egyszer egy komédiás. Búzás Jánosnak hívták. Ennek a komédiás embernek volt 

egy disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő 
hordón menni, és azt görgetni maga alatt, meg tudott állani nem csak a négy lábán, hanem az 
orrán is, tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászathoz is.  

Ahol Búzás János felállította sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tudós 
disznót megláthassák. 

Hát egyszer mi történt: elveszett a disznó. Hogyan veszett el, azt ma már se Búzás János 
nem tudja, sem a disznó. 

A valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hűsölni a komédiásszekér mellé. Búzás János 
uram meg bepálinkázott, s ottfelejtette. 

A disznó aludt. 
Arra ballag Galiba Márton gazda, s meglátva az alvó jószágot, így szól: 

-Nini, egy disznó! Jó lesz ez nekem. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a 
télre elég kolbászom. 

Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett a botnak. Bánatosan 
röfögött Búzás János után. De búzás Jánosnak se híre, se hamva. 

-Ne ríj, coca! – mondogatta vigasztalóan Galiba Márton. – Olyan finom moslékot adok 
neked, hogy a király disznója is megnyalja utána a száját. 

A tudós disznónak tetszett is a moslék. Még a fenekét is kinyalogatta a dézsának. A 
saját disznóeszével azt gondolta akkor magában: 

-Ejnye, de jó ember ez az én gazdám! Megmutatom neki, hogy érdemes vagyok a 
jóságára. 

Azzal felugrott a moslékos dézsa fenekére, és katonásan szalutált. 
-Uram, bocsá?! – kiáltott ijedten Galiba Márton. – Ki hitte volna, hogy már disznó is 

lehessen obsitos. 
A tudós disznó, látva, hogy milyen hatást keltett a mutatványa, hirtelen az orrára állott. 

Galiba Márton még jobban megijedt. 
-Megbolondult! – kiáltott fel rémülten. – Megbolondult a disznóm! Lába helyett az 

orrával akar járni! 



De még csak most jött a java. A tudós disznó feldöntötte az üres dézsát. Ráugrott és úgy 
görgette maga alatt, hogy szédületes volt ránézni. Majd ismét tótágast állt. És a dézsát két 
hátsó lábán roppant sebességgel táncoltatta. mikor pedig a dézsa fenn volt a levegőben, 
hirtelen felugrott, és a dézsa fenekét átütötte, átrepült rajta, mint a madár. 

Galiba Márton rémülten hanyatt esett. Gonosz szerzet ez – gondolta - , disznóbőrben! 
A disznó azt hitte, Galiba Mártonnak nagy örömére szolgál az ő tudománya. 
Gondolta bemutatja neki a legnehezebb disznótudományt: hogyan lehet két lábon a 

fakerítés tetején végig sétálni. Galibát a hideg lelte ijedtében. 
Ezalatt visszajött a hegyen a Búzás kocsija: Búzás János kereste a drága tudós disznót. 

Bizony sírva kereste. 
Hanem amint meglátta a kerítés tetején, nagyot ugrott örömében., és futva futott hozzá. 

Az ölébe ragadta, bizony meg is csókolta. 
Galiba Márton rámeresztette a szemét Búzásra és azt kérdezte tőle: 
-Rokona az úrnak? 
Búzás örömkönnyek között felelte: - Ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. 

Ez az egyetlen disznó, amelyik életében használ. 
De Galiba ma is azt gondolja, hogy az ördöggel volt ügye, s vacog a lába, ha vele 

álmodik. 
         Gárdonyi Géza 
 
 

Miután alaposan elolvastad a szöveget, oldd meg a következő feladatokat! 
 

1. Nevezd meg a szereplőket és jellemezd őket két-két tulajdonsággal! 
szereplő    

tulajdonságok    

   

 
2. Színezd világoskékre azokat a szókártyákat, amelyeken a tudós disznó 

mutatványai szerepelnek! Tegyél csillagot azokba a mezőkbe, amelyeket tudott 
ugyan a disznó, de nem mutatott be! 
hordón állás, 

görgetés 
 kötélen táncolás 

 

zenélés 

   
beszélgetés cigánykerekezés éneklés 

   
kerítésen járás táncolás számolás 

   
szekérhúzás orron járás focizás 

 
 



3. Számozással állítsd sorrendbe a tudós disznó mutatványait, amelyekkel új 
gazdáját elkápráztatta! 

___ a dézsát táncoltatta 
___ átugrott a levegőben a dézsán 
___ a disznó az orrán állt 
___ görgette maga alatt a dézsát 
___ a kerítés tetején sétált 
___ a moslékos dézsa tetején szalutált 
 

4. Húzd alá a szövegben a következő kérdésekre válaszoló mondatokat! 
Miért felejtette Búzás János a disznót a szekér mellett? 
Miért vitte haza Galiba Márton a disznót? 
Mit gondolt új gazdájáról a disznó? 

5. Írd le a következő kifejezések értelmezését a saját szavaiddal! 
komédiás:___________________________________________________________________ 

szalutált: ___________________________________________________________________ 

obsitos: ____________________________________________________________________ 

se híre, se hamva: ____________________________________________________________ 

most jött a java: ______________________________________________________________ 

a hideg lelte ijedtében: ________________________________________________________ 

hanyatt esett: ________________________________________________________________ 

 
6. Foglald össze, mit gondolt Galiba a disznó mutatványát látva, valamint a 

Búzással történt beszélgetés során! 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Keretezd be a mesében azt a bekezdést, amely Búzás János örömét fejezi ki! 
8. Készíts vázlatot a meséhez!  

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________ 

6.___________________________________________________ 

7.___________________________________________________ 



 

9. Adj új címet a mesének! 
___________________________________________________________________________ 

10. Adj ötletes nevet a tudós disznónak! 
___________________________________________________________________________ 

11. Milyen (apró)hirdetést adnál fel, ha szeretnéd eladni a disznót?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

12. Rajzold le a tudós disznó egyik mutatványát! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



JUTALOMFELADAT 
 

 
 


