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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ELEMI OLVASÁSKÉSZSÉG

Mintafeladatlap

KÉPES SZÓOLVASÁS     75/

Amelyik szó jelentése illik a képre, annak sorszámát karikázd be,
amelyik nem, annak sorszámát húzd át!

Lehet, hogy mind a négy számot át kell húzni.
Lehet, hogy mindet be kell karikázni. 

Az is lehet, hogy egyet vagy néhányat kell
bekarikázni, és a többit át kell húzni.

a) vidámság 
b) álmosító
c) képtelenség
d) táncol

1. szakács
2. kisfiú
3. erdô
4. elront   

5. egér
6. felhôk
7. alszik
8. citrom 

9. szekér
10. fül 
11. reggeli 
12. olvasni 

13. ôsz 
14. lakatlan 
15. éhes
16. fázik 

17. gyerek 
18. sietve
19. pénz
20. elejtett

21. beszélgetés
22. inni 
23. fiatal 
24. vörös

25. segít
26. anya
27. fûnyíró
28. télen

29. lát
30. hall
31. majom 
32. fürge
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33. piros
34. állat
35. ír
36. püspök

37. iskola
38. aggódni 
39. könyvekkel 
40. kutya

41. karácsony
42. papucs
43. reggel 
44. ajándék 

45. esô
46. család
47. tanulás
48. homok 

49. nyúl 
50. színház
51. énekel 
52. repül 

53. gyorsaság
54. okos
55. meglepett
56. számítógép

57. izzad
58. síkság
59. túrabakancs
60. vidám

61. sovány
62. környezetismeret
63. tanítani
64. unatkozik 

65. megázik 
66. tavasz 
67. könyv
68. tulajdonság

69. ellenség
70. bizalommal 
71. elkésni 
72. futás

73. szomorúság
74. büszke
75. irigy 
76. megnyer

77. piknik 
78. mohóság
79. kellemes
80. lemaradás

81. hazafelé 
82. játékos
83. kiszínez
84. kerékpár

85. reggel 
86. csendes
87. unalmas
88. horkol

89. lányok 
90. frissesség
91. versenyezni 
92. osztályzat 

93. csíkos
94. csokornyakkendô
95. kövér
96. szórakoztat
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97. kisbaba  
98. madár  
99. gólya

100. megszületik 

101. üveg
102. hal
103. megmenekülni
104. fél

105. rajzfilm
106. fáradt
107. medve
108. hatalmas

109. vak 
110. napozik 
111. megsütni 
112. mûanyag 

113. tanulás
114. napsütés
115. nyár
116. háziállat 

117. mókus
118. özönvíz 
119. felmelegedés
120. mogyoró

121. nagymama
122. török 
123. rajzol
124. képesség

125. teljesítmény
126. sebesség
127. kedvenc
128. vidámság

129. bogár
130. szárnyas
131. veszély
132. allergia

133. kaland
134. léghajó 
135. égszínkék
136. félelem 

137. házi feladat 
138. éjjel 
139. fiatal 
140. szépség

141. megnyer
142. csalás
143. gyôztes
144. erôs

145. kopár
146. félelmetes
147. sport
148. megment

149. sorban állni
150. iskola
151. hétfô 
152. felvételi 

153. szabadidô 
154. kabát
155. játék 
156. gyep 

157. bûn
158. rab 
159. szabadságvesztés
160. kiszabadul 
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161. fogyókúra
162. jólét
163. gazdag
164. jellemzô 

165. ôrület
166. cica
167. lányos
168. elítél 

169. összetett
170. kislány
171. barátság
172. mese

173. munkahely
174. tárgyalás
175. pénzügyek 
176. stressz

177. lovag
178. páncél
179. írástudatlan 
180. háborúskodás

181. gengszter
182. egészségtelen
183. kalapos
184. szivar

185. büszke
186. étel 
187. oszlopfô 
188. császár

189. pihenés
190. rendes
191. lusta
192. elítél  

193. álmodozik
194. fáradtság
195. honvágy
196. varázslat

197. párban 
198. bezártság
199. óceán
200. jutalom

201. ellenség
202. kötelezettség
203. enni 
204. barátság

205. kacsaláb
206. lúdtalp
207. mesebeli 
208. gyôzelem 

209. vagány 
210. tollazat 
211. menô 
212. madár

213. páros
214. ritmus
215. harmónia
216. zsúfolt

217. labda
218. varázsló 
219. öreg
220. lovagol

221. fogorvos
222. ápoló
223. bátorság
224. különleges
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225. katonaság
226. békeidôben
227. nevetséges
228. vidám  

229. születésnapos
230. elmúlás
231. kamera
232. koncert

233. páncél 
234. fejlesztés
235. ókor
236. képzelet

237. tárgyalás
238. idétlen 
239. csodálkozik 
240. boldogság

241. házasság
242. alapos
243. tél 
244. villany

245. hatalom 
246. szimbólum 
247. pénz
248. gonosz 

249. fantázia
250. megmentô 
251. kövérkés
252. hôsiesség

253. király
254. királyság
255. alattvaló
256. hatalmas

257. tenger
258. vihar
259. okos
260. esernyô

261. mûveltség
262. képmutató
263. pihenôidô
264. képtelenség 

265. cserbenhagy
266. elgázol 
267. segítségnyújtás
268. késô 

269. várakozás
270. fogyókúra
271. ízetlen 
272. illemtan 

273. károsodott
274. vészhelyzet
275. tûzoltó
276. megmentô

277. rendezett
278. büszkeség
279. fûnyíró
280. kiskert

281. ravasz
282. lopás
283. harc
284. fürge

285. mese
286. méreg
287. rátarti 
288. bûn 
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289. szorgalom 
290. aggódik 
291. házi feladat
292. halad

293. fegyelmez
294. rendtartás
295. autósok 
296. ártatlan

297. fontos
298. menedzser
299. illetlen 
300. ordít
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MATEMATIKA

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG

Mintafeladatlap

Az iskolában a matematikaórákon sok érdekes dolog történik, sok újat tanulsz. Ebben a könyvben
ismételhetsz, gyakorolhatod a régebben tanultakat. Ehhez sokszor te magad fogsz feladatokat kitalál-
ni, amiben a dobókocka is segíteni fog. Készíts elô két dobókockát!

1. feladat: Számok írása                                                                                                 5/

A rajzon egy kicsit átalakított pénztárgépet látsz. Három rekesze van, az egyikbe csak 1 forintosokat,
a következôbe csak tízeseket, a harmadikba pedig csak százasokat teszünk.
Ha valamelyik érmébôl több összegyûlik mint 10 darab, azonnal beváltjuk, például 13 darab 1 forintos
helyett 1 darab 10-est és 3 darab 1-est teszünk. Ebbe a gépbe, a szabályaink betartásával, legfel-
jebb 999 forintot tehetünk.

A pénztárgépünkben most 327 Ft van.
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a) Rakd ki a pénzeket jelölô pöttyökkel a 853 Ft-ot és a 264 Ft-ot!

Dobj háromszor a dobókockával, írd le az így kapott háromjegyû számot, és rajzold be a táblázat-
ba a megfelelô számú pontot!

Olvasd ki, mennyi pénz van a kasszában!

*** ** *******

**** ******** **
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b) Kicsit nehezebb, ha a számjegyek között 0 is van.
Mutasd meg a pénztárgépen a 302-t! 
Megoldás:

Azért, hogy nehogy eltévesszük, amelyikben nincs pénz, azt a rekeszt áthúzzuk.
Mennyi pénz van a pénztárgépben?

Számokat most betûkkel írunk le. Rakd ki a számokat a pénztárgépen!
Most már ezresek is lesznek néha, ezért új táblázatot készítünk, amiben az ezreseknek is lesz
helye, bár 1000 Ft-os érme nincsen.

hétezer-háromszázkettô
háromezer-huszonöt
ötezer-három
négyezer-kétszázöt

Most ugyanezeket a számokat írd le számjegyekkel is! 
Figyelj nagyon! Ha hiányzik 100-as, vagy 10-es, vagy 1-es, ne felejtsd el a 0-t beírni a megfelelô hely-
re! Ha nem vagy biztos a dolgodban, elôször rakd ki pöttyökkel, utána jól nézd meg, hol van áthú-
zott rekesz, az mutatja, hogy a számban 0 is van!

*** **

*** **
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2. feladat: Hétköznapi mértékegységek                                                                           7/

Elôször körülnézünk a lakásban, a ház körül, a boltokban.
a) Mennyit fogyaszt a kedvenc autód 100 km-en? A miénk körülbelül 6 litert. Pontosabban 6

litert és 3 decilitert. Úgy is mondhatnám, hogy 63 dl-t, bár ilyet ritkán mondunk.
b) Egy héten hány nap van? És hat hétben? 
c) Mekkora az 1 m? És az 1 cm? Mutasd meg a kezeddel és a karjaiddal! Hány cm 1 m? És 5 m?
d) Mi van az iskolától 1 km-re? 1 km hány m? 
e) Melyik nehezebb? 10 db 10 dekás vaj vagy 1 kg kenyér? Hány dkg egy kg?
f) Egy nap hány óra? És hét nap, vagyis egy hét hány óra? 
g) Hány dl a nagy üveg kóla? És a nagyobb zacskó tej?

3. feladat: Átváltó játék                                                                                                  5/

Kitaláltunk egy gyakorló játékot. Próbáld ki!
Szükség van egy dobókockára, és használd a mértékegység-párokat!
A felsorolásból találomra választott sorrendben írd be a párokat a következô oldalon lévô táblázat
B és D oszlopába! Egy pár például: kg-dkg.

1000-esek 100-asok 10-esek 1-esek

B D

m cm

hét nap

kg dkg

l dl
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Dobj a dobókockával, a kapott számot írd be az A oszlopba!

Például: 
6 m = ? cm 
6 m = 600 cm

4. feladat: Újabb átváltások                                                                                            4/

Kisebb egységbôl is lehet persze nagyobbra váltani, itt mi írtunk feladatokat. Vigyáztunk, hogy
mindig egész szám legyen az eredmény, mert neked még nem kell tudnod a törteket leírni. 
a) 32000 cm = .......... m
b) 250 dl = ................ l
c) 48 óra = ................ nap
d) 200 dkg = ............. kg

5. feladat: Összeadás és kivonás                                                                                     6/

Hányat dobtál?
Mi van a cédulán a

B oszlopban?
Ide írd a megfej-

tést!
Mi van a cédulán a

D oszlopban?

A B C D

6 m = cm

=

=

=

=
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Gyakoroljuk az összeadást és a kivonást!
Bemelegítésül megint játékos gyakorlás következik:
Két dobókockára lesz szükség. Dobj egyszerre mind a kettôvel, és 

1)  a felül látható számokat add össze;
2)  a felül látható számok közül a nagyobból vond ki a kisebbet (persze ha két egyforma szá-

mot dobsz, akkor sincs probléma, pl. 4 – 4  – tudjuk – nullával egyenlô)!
Most egy dobókockával dobj, de többször, és a kapott számokat írd be egy hasonló táblázatba!

Most mi találtunk ki példákat, ezeket is számold ki!
a) 68 – 5 =
b) 39 – 8 =
c) 22 – 3 =
d) 34 – 11 =
e) 45 – 6 =
f) 45 – 16 =

6. feladat: Szorzás, villámkérdések                                                                                 3/

Dobj a dobókockával, és gyorsan válaszolj, hány lába van annyi madárnak, széknek, kutyának!
(Viccnek jó a háromlábú kutya, de ebben a feladatban minden madár két-, minden szék három-,
minden kutya négylábú!)

5 6

+

4 5

=

1 0 1
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7. feladat: Szorzás eggyel, tízzel és öttel                                                                          9/

Van egyes szorzótábla is. Gyakoroljuk!
a) 5 . 1 =
b) 1 . 9 =
c) 10 . 1 =
Jöjjenek a nagyobb számok! 10-zel könnyû szorozni.
d) 3 . 10 =
e) 7 . 10 =
f) 10 . 6 =
5-tel sem nehéz.
g) 4 . 5 =
h) 7 . 5 =
i) 5 . 3 =
Biztosan észrevetted, hogy 3 . 4 ugyanannyi, mint 4 . 3. Ha számokat összeszorzunk, a szorzóténye-
zôket mindig felcserélhetjük. Használd ezt a szabályt, sokszor megkönnyíti a szorzást!


