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Bevezető

Ked ves má so di ko sok!

Színes, képes szövegesfeladat-gyûjteményt kí -
nálunk nektek a matematika tanulásához. 

Sok érdekes feladattal találkozhattok, hiszen 
már ügyesebbek, okosabbak vagytok, mint az 
első osztályban.

Fejtörőkkel is gazdagítottuk a fe  la dat gyűj te
ményt.

Szeretnénk, ha sikerrel használnátok gyűj te
ményünket, és örömet lelnétek a feladatok meg-
oldásában.

Jó munkát és jókedvet kívánunk!

 
A szerzõk és a kiadó

Jelöléseink

Az így jelölt feladatokat a füzetben oldjátok meg!

Közösen dolgozzatok!

A nehezebb, összetettebb, gondolkodtatóbb vagy tréfás 
feladatokat jelöltük így.
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Év eleji ismétlés

Tavaly 17 gyerek járt az osztályba. Az idén 3 új tanuló érkezett. 
Mennyi most az osztálylétszám? 
Húzd alá az adatokat!

Nyitott mondat: 

Számolás: 

Ellenõrzés: 

Válasz: Az osztálylétszám most  fő.

Ré ka a nyá ri szü net ben a Ba la to non nya ralt. Ro ko nai nak 8, a ba rá tai nak 
pe dig 4 ké pes la pot kül dött. Hány ké pes la pot adott pos tá ra Ré ka?

A szö veg elol va sá sa, megér té se után kiválasztjuk a megol dás hoz szük sé ges 
ada to kat. Eze ket alá húz hat juk, le raj zol hat juk vagy le je gyez het jük.

Most a raj zot vá laszt juk.
  Ennyit küldött a ro ko nok nak:    Ennyit küldött a ba rá tok nak:

           
            
                                   db                 db 

Meg ter vez zük, hogyan oldjuk meg a feladat ot. Mi most nyi tott mon da tot 

ké szí tünk: 8 + 4 =  

Ezután el vé gez zük a szá mo lást: 8 + 4 = 12

Szá mo lá sun kat több fé le kép pen el lenőriz het jük:
•  Szám egye ne sen
•  Ki ra kás sal (ko ron gok kal, pál ci kák kal, já ték  pénz zel stb.)
•  Összeadásnál az összeadott számok felcserélésével
•  Az összeadást ellenőrizheted kivonással, a kivonást összeadással

Eb ben az eset ben ki ra kás sal el lenőr zünk: 

Új ra elol vas suk a kér dést, majd rö vid vá laszt írunk.

Ré ka 12 db ké pes la pot adott pos tá ra.  

Így oldunk meg szöveges feladatokat 1.

2.

8 4
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Hogyan számolnál? Összeadással vagy kivonással? Írd a megfelelõ jelet a 
mondatok után (+, –)!
– Kati kapott egy babát.    – Vettem még öt kiflit. 
– Elveszett két ceruzám.    – Megettem két almát. 

1.

2.

3.

4.

Évi kihegyezett 12 színes ceruzát. Ebből 5 darabot óvodás kishúgának adott.
Hány darab színes ceruzája maradt Évinek?
Készíts rajzot!

Nyitott mondat:   Számolás: 

Ellenõrzés: 

Válasz: Évinek  db színes ceruzája maradt.

Kati 13 db gesztenyét talált a parkban, az öccse 7 darabot. Mennyivel talált 
többet Kati?

Ada tok: Ka ti:  db         Öcsi:  db        
Tedd ki a jelet az adatok közé!

Nyitott mondat:   Számolás: 
El lenõrzés: szám egye ne s segítségével

Válasz: Kati  db gesztenyével talált többet, mint az öccse.

Zsoltinak 7 kisautója van, Lacinak 5tel több. Hány kisautója van Lacinak? 
Rajzolj!
 Zsolti Laci

Válasz: Lacinak  db autója van.

5

Nyitott mondat:    Számolás: 

Ellenőrzés: szám egye ne s segítségével

6
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A második osztályba 14 lány és 
8-cal kevesebb fiú jár. Hány fiú 
van az osztályban? 
Húzd alá az adatokat!   

Nyitott mondat: 

Számolás: 

Válasz: A második osztályba  fiú jár.

Ellenőrzés: 
számegyenes segítségével

Pistinek 5 játék teherautója van és 11 személyautója. Mennyivel több a 
személyautó, mint a teherautó?

Adatok: teherautó:   személyautó: 

Nyitott mondat:   Számolás: 
Ellenőrizd szóban!

Válasz: A személyautó -tal több, mint a teherautó.

2.

1.

3.

4.

Gyu riék kert jé ben 13 al ma fa és 6-tal ke ve sebb szil va fa van. Hány 
szil va fá juk van Gyu riék nak? Írd az ada tok kö zé a meg fe lelő je let 
(<, >)! Írd a jel be, hogy mennyi vel több!
Adatok: almafa:  db                             szilvafa:  db 

Nyitott mondat:      Számolás:  

Ellenőrzés:  

Válasz: Gyuriéknak  szilvafájuk van.

Mar csi 6 db szil vát evett, Ben ce 10-zel töb bet. Hány db szil vát evett Ben ce? 
Írd az ada tok kö zé a meg fe lelő je let (<, >)! Írd a jel be, hogy mennyivel több!

Adatok: Marcsi:  db-ot evett                           Bence:  db-ot evett

Nyitott mondat:      Számolás:  

Ellenőrzés:   

Válasz: Bence  szilvát evett meg.

?

?
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Egy ál lat ke res ke dés ben 7 pa pa gáj és 5 fürj la kott egy ka lit
ká ban. Késõbb még né hány vö rös be gyet is kö zé jük tet tek. 
Így 15 ma dár lett a ka lit ká ban. 
Hány vö rös begy ér ke zett?
Húzd alá a szö veg ben az ada to kat! 
Vá laszd ki a he lyes nyi tott mon da to kat! Húzd alá! 
Szá molj!
 7  5   = 15 15  7  5 = 
 7 + 5 +  = 15 15   + 5 = 7    

Először 8 fecske ült a villanydróton, hozzájuk repült 3, majd 
még 4. Hány fecske ül most a dróton?

Adatok: Ennyi fecske ült a dróton:   

             Ennyi repült hozzájuk:      Majd ennyi:  

Nyitott mondat:    

Számolás:   Ellenőrzés: 

Válasz:

Válasz:

Válasz:

2.

1.

3.

4.
Hányat lép a veréb egy évben?
Válaszolj szóban!

Mókuspapa 15 mogyorót gyûjtött az odúba. Mókus Misi 
nem számolta meg, hogy hányat evett, de azt látta, hogy 
már csak 9 darab van elõtte. Hányat evett meg?
Adatok: volt:  darab mogyoró
      van:  darab mogyoró
Válaszd ki a helyes nyitott mondatokat! Húzd alá! 
Számolj!
 15   = 9 9 +  = 15
 15 + 9 =  15  9 =        
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Al koss szö ve ges felada to kat a kép és a nyi tott mon da tok se gít sé gé vel! 
Szá molj!

a) Mennyi pénz van a perselyekben? Melyik több? Mennyivel?

b) Találj ki szöveges feladatot a rajzokról! Mondd el!

Alkoss szóban szöveges feladatokat a képek segítségével!
Számolj a füzetedben!

Olvasd el figyelmesen a kérdéseket! 
Egy számmal válaszolj!

– Az osztályban 3 gyerek kivételével mindenki jelen van.  
Hányan hiányoznak? 

– Minden gyerek elkészítette a házi feladatát, kivéve egyet.  
Hány gyerek nem készített leckét? 

– A 21 fõs osztályból 2 gyerek kivételével mindenki részt vett a 
kiránduláson. Hány gyerek ment kirándulni? 

– Egy kivételével az összes cica fekete. Hány cica nem fekete? 
– Az osztályban 3 gyerek kivételével senki sem szemüveges.  

Hány szemüveges gyerek van az osztályban? 

 12 + 2 + 6 = 
 12 + 6 = 
 20  6 = 
 20  12 = 

1.

a) b) c)

2.

3.

4.
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A 8 éves Zoli és a 6 éves Klári 5 nap pal ezelõtt 
rendezték a könyvespol cu kat. 
A felsõ polcra 12 könyvet tettek, az alsóra 8-at. 
Hány könyvet helyeztek el összesen a két polcon?
a) Mely ada tok ra lesz szük sé ged a szá mo lás hoz? 

Húzd alá!

2.

1.

Nyitott mondat:        Számolás: 
Ellenőrzés: 

a)  Szeptember 15én, délelõtt 10 órakor 18 gye rek hintázott 
a játszótéren. Délben már 10-zel kevesebben voltak. 
Hány gyerek hintázott délben?
Fontos adatok: 

           gyerek      10      délben  gyerek

Válasz:

b)  Ka ri kázd be a szö veg ben azo kat az ada to kat, ame lyek re nem volt szük sé-
ged a megol dá s hoz!

3.

Nyitott mondat:     Számolás:  
Ellenőrzés:   

Válasz:

b)  Ka ri kázd be a szö veg ben azo kat az ada to kat, ame lyek re nem volt szük-
sé ged a megol dá shoz!

?

A napköziben 15 fiú ebédel, 3mal több, mint ahány kis
 lány. Hány kis lány ebédel? Egészítsd ki az adatokat!
Adatok: fiúk száma:               lányok száma: 
Nyitott mondat: 
Számolás: 
Ellenõrzés: Valóban 3-mal több a fiúk száma, mint a kislányoké?  
Hasonlítsd össze!

?

Válasz:
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Nyitott mondat:      
Számolás:  
Ellenőrzés: Rakd ki játék pénzzel!

Nyitott mondat:    
Számolás:  
Ellenőrizd szóban!

Válasz:

Válasz:

Válasz:

Ádám 100 Ft-tal indult vásárolni. Vett egy 
ceruzát 60 Ft-ért és egy radírt 30 Ft-ért.
Hány Ft-ja maradt?
Adatok: volt:  Ft-ja
      kifizetett:  Ft-ot,    Ft-ot
Tedd ki a mûveleti jeleket! 
(Az elsõ maradékból vedd el a radír árát!)  

Brigi per se lyé ben 1 db 10 fo rin tos, 2 db 20 fo -
rin  tos és ugyanannyi 50 fo rin tos van, mint 
tí zes. Hány fo rint ja van Briginek?
Húzd alá az ada to kat! Ké szíts raj zot!

1 0 0 6 0 3 0

2.

1.

3.
Egy kisebb elefánt napi 100 kg élelmet fogyaszt el, 
40 kg-mal többet, mint egy zsiráf. Hány kg élelmet 
fogyaszt naponta egy zsiráf?
Adatok: 
Elefánt napi élelme:    

  
    Zsiráf napi élelme:

        kg            kg     ?

Szöveges feladatok százas számkörben
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Egy teve egy nap 100 l vizet tud meginni. Ma már 
ivott 50 lt. Hány lt tud még meginni?
Adatok:

Ennyit képes meginni:   l
Ennyit már ivott:    l

Számolás:     
Ellenõrzés:  

Egy elefántnak naponta 90 kg-mal több élelemre 
van szüksége, mint egy oroszlánnak. Hány kg-ot 
eszik naponta egy oroszlán, ha az elefánt 100 kg 
élelmet fogyaszt?
Adatok:  elefánt:            

  
        oroszlán:

             kg                   kg
Tedd ki a jelet a mennyiségek közé!

Válasz:

2.

1.

3.

4.

Nyitott mondat:        Számolás:  
Ellenőrizd szóban!

Válasz:

Egy majom 50 évig él, ami 50 év 
vel kevesebb, mint egy teknõs 
életkora. 
Hány éves lehet egy teknõs?
Adatok: majom:  év
             teknõs:  év

Nyitott mondat:       Számolás:  
Ellenõrzés:  

Válasz:

Egy vonatszerelvény 10 kocsiból áll. A 3. kocsit lefoglalták az iskolások. 
Ha a vonat végérõl érkeznek, hányadik kocsiba kell beszállniuk? Rajzolj!

?

?
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Egy vonatszerelvény 10 kocsiból áll. A 3. kocsit lefoglalták az iskolások. 
Ha a vonat végérõl érkeznek, hányadik kocsiba kell beszállniuk? Rajzolj!

A Szabó család az őszi szünetben Párizsba utazott. A repülőtéren néhány 
ajándékot vásároltak. Figyeld meg, mi mennyibe került!

Írj nyitott mondatokat a vásárlásokról! Számold is ki!

a) Apa karórát és tollat vett.  
b) Anya parfümöt és cukrot vett.
c)  Zita nyakláncot és 
    csokoládét vásárolt.
d)  Gábor tollat, cukrot és csokit vett.

Hány eurót költöttek a családtagok? Válaszolj szóban!

2 € 32 € 41 €

2.

1.

3.

A természetjáró szakkör tagjai kerékpártúrát ren dez-
tek a Balaton partján. Ebédig 23 km-t tettek meg. 
Mennyit kell még kerékpározniuk, hogy a 30 km-re 
található céljukat elérjék?

Adatok: 

Nyitott mondat:      
Számolás:           Ellenőrzés:   

Válasz:

Rakd ki a rácsot gyufaszálakkal! 
Végy el két gyufaszálat úgy, hogy  
4 négyzet maradjon!

4 €52 € 6 €
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a)   A gye re kek le mér ték a test ma gas sá gu kat.
Szí nezz ki az áb rán annyi       -ot ahány 
dm ma ga sak! 

Gábor  14 dm Ricsi     11 dm
Bence  12 dm Zsófi     13 dm
Vali   14 dm Kinga   15 dm

Olvass az ábráról!

Ki a legmagasabb? 

Ki a legalacsonyabb? 

Hány dm-rel magasabb Kinga, mint Ricsi?  dm-rel

Hány dm-rel alacsonyabb Zsófi Gábornál?  dm-rel

Kik az ugyanolyan magasak? 

Hány dm-t kell nõnie Ricsinek, hogy utolérje Bence magasságát?  dm-t
b) Mérjétek meg a saját testmagasságotokat! Készítsetek róla rajzot!

2.

1.

Az iskolában tízóraira kakaó és tej is volt. Tízórai után a tanító néni 
megkérdezte, hogy hányan ittak kakaót. 15 gyerek tette fel a kezét. 
– Hányan ittatok tejet? – kérdezte a tanító néni. 
Hét gyerek állt fel.
 – Ez nem lehet! – mondta a tanító néni. – Az osztályban 
összesen 19-en vagytok.
Te mit gondolsz, mi történhetett? 

3.
Kati, Éva és Zoli moziba mentek. Hányféle sorrendben ülhettek egymás 
mellé? Folytasd! 
Pl. Z – É – K, _________________________________________________
____________________________________________________________

G B V R Zs K
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Az ebédlőben az asztal körül 18 szék van. 9 széken már ülnek. 
Hány üres szék van még?

Adatok:  szék van,  -en ülnek

Írd le többféle nyitott mondattal!
,    ,  

Számold is ki! Ellenőrizd a kép segítségével!

Válasz:

2.

1.

3.

24 má so dikos gyerek mo zi ba ké szül.  
A mo zi jegy árát ki len cen már ki fi zet ték. 
Hány gye rek tar to zik még a jegy árá val?
Adatok: Moziba készül:  gyerek

         Kifizette a jegyet:  gyerek
Hányan nem fizették ki a jegyet? 
Pótold a rajzot!
Nyitott mondat:      Számolás: 
Ellenõrizd a rajz alapján!

Válasz:

Válasz:

Nyitott mondat:  
Másféleképpen is fel tudod írni?  vagy 
Ellenőrzés: számegyenes segítségével

Anikó már kiszínezett a kifestőfüzetében 8 oldalt. Hány oldalt 
színezhet még ki, ha a füzet 32 oldalas?
Adatok: A füzet összesen ennyi oldal:  oldal
             A kifestett oldalak száma:  oldal
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Az alsósok 15 új labdát kaptak a testnevelésórákra. Pöttyöset és csíkosat 
vegyesen. Hány pöttyös és hány csíkos labda lehetett?
Töltsd ki a táblázatot!

Pöttyös 1 9 7 12 11

Csíkos 10 4 8 2

2.

1.

3.

4.

Balázsnak 7-tel több bélyege van, mint Karcsinak.
a) Kinek hány bélyege lehet?   B  7    K

b) Hány bélyege van Balázsnak és Karcsinak,    B            K
ha együtt van 17 bélyegük, külön-külön:    +  
ha együtt van 27 bélyegük, külön-külön:    +  
ha együtt van 39 bélyegük, külön-külön:    +  
ha együtt van 99 bélyegük, külön-külön:    +  

A villamos 27 utassal indult. Az elsõ megállóban 
8-an szálltak fel. A következõ megállóban 4-en 
leszálltak. 
Adatok: induló utasok:  felszállt: 
a) Hány utas volt a villamoson az első megálló után?

Nyitott mondat:  
Számolás:     Ellenőrzés: 
Válasz: Az első megálló után  utas volt a villamoson.

b) Hányan utaztak tovább a második megálló után?
Adatok: utasok száma az első megállóban:        leszállt: 
Nyitott mondat:   Számolás:  
Ellenőrzés: 

Válasz:

3567462388Karcsi

86956322254316Balázs

A já té kospolcon ka csák és nyu szik is vol tak. Évi 4 fe jet és 12 lá bat szá-
molt meg. Hány ka csa és hány nyu szi le he tett? Rakd ki a fe je ket ko rong-
gal, a lá ba kat pál ci kák kal!
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Válasz:

Zita babaruhákat díszített. Az 1 m-es szalagból elõször 3 dm-t, 
azután 20 cm-t használt fel. Hány dm szalagja maradt?

Adatok: 
Volt: 1 m =  dm szalag
Először levágott:  dm-t, azután levágott 20 cm-t =  dm-t
Számolj elvétellel! 

Ellenõrizd a mérõszalagon! 

A mesebeli varázsló va rázs italt főzött. Sár ga 
színûből 4 dlt, pi ros ból 2 dlrel töb bet, kék 
színûből fe leannyit, mint pi ros ból.
a) Hány dl volt a pi ros színû ital?  dl
b) Hány dl a kék színû ital?  dl
c)  Hány dl va rázs italt főzött a varázsló össze sen? 

Fe jezd ki li ter ben és de ci li ter ben is!
Szóban válaszolj!

4.

1.

3.
Édesanya 1 liter gyümölcslét tett az asztalra. Mennyi gyü mölcs lé ma radt a 
do boz ban, ha Pisti 4 dl-t, András 3 dl-t és Kitti 1 dl-t ivott?
Szóban válaszolj!

Egy 1 literes kancsóban 6 dl tej van. Ha még 5 dl tejet hozzáöntünk, 
mennyi tej lesz benne?

0 10
10 dm

2.

szšveges_matek2_2014.indd   17 4/16/14   2:51 PM



1818

Néhány hüllő és kétéltû életkorát látod. 
homoki vipera 10 év
szalagos varánusz 20 év
kaméleon  5 év
vízisikló 15 év
foltos szalamandra 30 év
óriásteknõs 100 év

a)  Ábrázold a hüllők és a kétéltûek
életkorát! Színezz ki annyi
téglalapot, ahány évesek!

b)  Rendezd az állatok életkorát
növekvő sorrendbe! Jelöld
sorszámokkal!

c) Olvass adatokat az ábráról!
d)  Mondj összehasonlításokat!
(Pl.: Az óriásteknős 70 évvel
tovább él, mint a foltos
szalamandra.)

Az állatkert egyik akváriumában 30 halacska úszott, a másikban 18-cal több. 
a) Hány hal van a második akváriumban?

Adatok: 1. akvárium    2. akvárium

Válasz:

Válasz:

b) Hány hal van a két akváriumban összesen?
Adatok: 1. akvárium:   2. akvárium:
Nyitott mondat:
Számolás:
Ellenőrzés:

2.

1.

Nyitott mondat: 
Számolás:  
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