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Bevezető

Kedves Negyedik Osztályos Tanuló!

A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a kezedben, amely – hasonlóan az 
I. kötethez – segítségedre lesz a tankönyvben tanultak gyakorlásához. 

Reméljük, örömödet leled a feladatok megoldásában, és sok sikerélményben lesz 
részed!

A kötet felépítése, jelölései már ismerősek lesznek számodra az I. kötetből. Egy-egy 
nagyobb fejezet végén próbára teheted tudásodat a munkafüzetben található feladat-
sorok segítségével. Ha valami nem sikerül, a gyakorló feladatsorokkal pótolhatod 
hiányosságaidat.

A feladatokat a tankönyvhöz hasonlóan az alábbi jelölésekkel láttuk el:

Párban dolgozzatok!

Ezeket a feladatokat csoportban is megoldhatjátok.

Ezeknek a feladatoknak a megoldásához az internetet is használhatod.

Ha ezt a jelet látod, a füzetedben oldd meg a feladatot!

A tanuláshoz vidám napokat, a feladatok megoldásához örömteli munkát és sok 
sikert kívánunk!

Az alkotók csapataAz alkotók csapata

Európai Szociális
Alap
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A negatív számok

1.  a) Keretezd be kék színnel a 0-nál kisebb számokat!
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 b) A nem negatív számokat add össze! Írd az összeget a vonalra! 

 
 
 c) Melyik negatív ezreshez áll a legközelebb a 0-tól legtávolabb eső negatív szám?

 

2.  Kössétek össze a hőmérsékleteket a megfelelő szavakkal! Több lehetőség esetén 
 indokoljátok meg a választásotokat!

 

0 °C 100 °C

18 °C, ... 11 °C –1 °C, ... –20 °C

10 °C, 11 °C, 12 °C, 13 °C, 14 °C 24 °C, 25 °C, 26 °C, 27 °C, 28 °C

napozás
olvadás

a víz forráspontja

virágzás

szánkózás

szüretelés

3.  Olvasd le a kártyákról a hőmérsékleteket! Jelöld a hőmérőkön az értékeket! 

 

–4 °C –2 °C 1 °C –8 °C –10 °C –6 °C
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A negatív számok

4.  a) A párban álló hőmérők első darabjáról olvasd le a hőmérsékletet, majd írd 
  alájuk az értékeket!
 b) A negatív hőmérsékleteket csökkentsd 6 °C-kal, a pozitív hőmérsékleteket
  csökkentsd 35 °C-kal! Rajzold a hőmérőkre a kapott értékeket! Írd alájuk, hány 
  Celsius-fokra változtak!

 

         

 c) Rendezzétek csökkenő sorrendbe az 5. feladat valamennyi hőmérsékleti érté-
  két!

 

5.  a) Melyik több? Tedd ki a megfelelő jelet!

 –89 °C –45 °C –3 °C 0 °C 3 °C

 b) A felsoroltak közül melyik a legalacsonyabb hőmérséklet? 

6.  Hány °C-kal lett hidegebb? Számítsd ki, és írd a keretbe!

 a) b) c)

 
–4 °C –19 °C –8 °C –36 °C –1 °C –21 °C

 d) e) f)

 
–51 °C –54 °C –36 °C –45 °C –19 °C –45 °C
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7.  a) Állítsd növekvő sorrendbe a hőmérsékleti értékeket!

 –2 °C –7 °C –5 °C 0 °C –17 °C 13 °C

 

 b) Állítsd csökkenő sorrendbe a hőmérsékleti értékeket!

 25 °C –4 °C 1 °C –8 °C 6 °C –10 °C

 

8.  Döntsétek el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
 • Hidegebb van, amikor a hőmérő –7 °C-ot mutat, mint amikor –2 °C-ot 
   mérünk.  
 • Ha a hőmérséklet –11°C-ról 3 °C-ra változott, akkor a hőmérséklet 14 °C-ot 
   emelkedett. 
 • Ha a hőmérséklet –4 °C-ról –12 °C-ra csökkent, akkor 8 °C-ot hűlt a levegő.  
 • Ha –6 °C-ról 0 °C-ra változott a hőmérséklet, akkor nem melegedett 
   a levegő.  
 • A –15 °C nem fagyosabb, mint a –10 °C.  
 • A –16 °C hidegebb, mint a –17 °C. 

9.  a)  Mely számok helyét jelöltük a számegyenesen? Írd a számot a keretbe!

 –1 0 1

 b)  Jelöld kék színnel a –3-nál nagyobb, de a +2-nél kisebb számok helyét az 
a) feladatban szereplő számegyenesen!

10.  Lépegess a számegyenesen az alábbiak szerint! Karikázd be a lépéseid ered-
 ményét!
 A 0-tól indulj! Lépj jobbra ötöt, balra hatot, jobbra egyet, balra négyet,
 ismét balra négyet, s még egyszer balra négyet, jobbra hetet,  jobbra 10-et,  
 majd balra 17-et!

 
 –12  –11 –10 –9  –8  –7  –6 –5  –4   –3  –2  –1     0     1  2   3   4   5   6   7   8        9
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11.  Töltsd ki a táblázatot a megadott szabály alapján!
 =  – 3 °C

–6 °C –7 °C

–10 °C –5 °C
12.  A számegyenes mely számait jelölik a pontok? Írd a számegyenes fölé!

                                                                         

 0 1000 2000

13.  a) Olvasd le az oszlopdiagramról, hogy melyik búvár milyen mélyre merült!
  Írd a táblázatba!

 

0
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A B C D E
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–30
Búvárok

M
ét

er

Búvár A B C D E

Méter

 b) Állapítsd meg, ki van a legközelebb a víz felszínéhez!  

 c) Mennyit süllyedjenek még az egyes búvárok, hogy elérjék az 56 méteres
  mélységet? Számítsd ki, és írd a táblázatba a megadott mértékegységben!

Búvár A B C D E

Hátra van 
még

dm

cm
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14.  a) Bizonyítsátok az állítások igazságát! Jelöljétek a számegyenesen az értékeket!
 b) Írjátok le nyitott mondattal az állításotokat!

 • A –1 nagyobb, mint a –2

 0 10

 

 • A –20 kisebb, mint a –10

 0 10

 

15.  a) Jelöld a táblázatban lévő számokat a számegyenesen!
 b) Olvasd le a számegyenesről a számok kisebb és nagyobb számszomszédjait, és 
  írd a táblázatba!

 

 Kisebb tízes 
számszomszéd

Kisebb egyes 
számszomszéd Szám Nagyobb egyes 

számszomszéd
Nagyobb tízes 
számszomszéd

–15

–37

–29

–41

 0–5

16.  Készítsetek rajzolóprogrammal számegyenest! A 0-tól jobbra és balra is 20
 egységet hozzatok létre! A könnyebb tájékozódás érdekében a –20, –10, 0, 10, 20
 számokat hosszabb vonallal jelöljétek, és írjátok alá a számokat is! 
 (Akinek nincs lehetősége számítógéppel dolgozni, az sima lapon oldja meg
 a feladatot!) 
 Jelöljétek az elkészített számegyenesen a pontokat színes pöttyökkel! 

 

+5 +2 +7 –3 +6 –7 –6 –14



9

17.  a) Milyen a gyerekek vagyoni helyzete? Írd a pénztárcák alá a megoldást!

  = –10 Ft  = 10 Ft

          

             Marika  Ft          Vera  Ft             Rita  Ft

 b) Kinek van több pénze? Tedd ki a megfelelő jelet!

 c)  Józsi vagyona 50 Ft. Mit tartalmazhat a pénztárcája? Rajzold le! 
  Keress több megoldást!

         

18.  Mennyi pénzt kell még az 50 Ft-hoz gyűjteni, hogy
 a 2080 Ft-os tartozást ki tudjuk egyenlíteni?

 

 Mennyi pénzt kell még az 50 Ft-hoz gyűjteni, hogy

 

19.  Hogyan változott a vagyon? Ha növekedett, akkor n betűt, ha csökkent, cs betűt 
írj a nyílra! A keretbe azt írd, hogy hány forinttal változott a vagyon!

 +500 Ft

 1500 Ft n  2000 Ft 2500 Ft  1800 Ft

 

 500 Ft  –1000 Ft 5500 Ft  –2000 Ft

 

 –1500 Ft  2000 Ft –1500 Ft  –5000 Ft



Téma neveTéma neveTéma neveTéma neveTéma neve
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Síkidomok, sokszögek
Párhuzamos és metsző egyenesek

Síkidomok és testek

1.  Színezd az eszkimó szán és hótalp párhuzamos vonalait azonos színnel!

 

2.  Keressetek metsző szakaszokat az ábrán, és jelöljétek különböző színekkel őket!

3.  Rajzold át a párhuzamos egyeneseket pirossal, a metsző egyeneseket kékkel!

4.  a) Rajzolj a zöld egyenesekkel párhuzamos egyeneseket!

 

 b) Rajzolj a zöld egyeneseket metsző egyeneseket!

 

A B C D
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Téma neve Síkidomok, sokszögek
Párhuzamos és metsző egyenesek

Síkidomok és testek

1.  Színezd
 • a háromszögeket sárgára!
  Hány darabot színeztél?   
 • a négyszögeket kékre!
  Hány darabot színeztél?   
 • az ötszögeket pirosra!
  Hány darabot színeztél?   
 • a hatszögeket narancssárgára!
  Hány darabot színeztél?        

2.  a) Hány darab kellett az egyes síkidomokból a rajzok elkészítéséhez?
 b) Hány darab alakzatból épültek fel a rajzok? 

 

nyúl macska kutya pingvin

kör

háromszög

négyszög

egyéb alakzat

összes alakzat

3.  Illesszétek a megadott síkidomokat a négyzethálóba úgy, hogy ne fedjék egymást! 
Színezzetek!
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4.  Mely síkidomokra igazak az állítások? Írd a megfelelő sorszámokat a mondatok 
után!

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 a) Görbe vonal határolja. 

 b) 4 csúcsa és 4 oldala van. 

 c) Nincs párhuzamos oldalpárja. 

 d) Van egyenlő hosszú oldalpárja. 

5.  a) Írd a szókártyákat a megfelelő helyre! Pótold a hiányzó adatokat!

 

 

síkidom háromszög sokszög négyzet téglalap négyszög ötszög

Oldalak száma: 

Csúcsok száma: 

Oldalak száma: 

Csúcsok száma: 

Oldalak száma: 

Csúcsok száma: 

Oldalak száma: 

Csúcsok száma: 

Oldalak száma: 

Csúcsok száma: 

 b) Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások! Írj I vagy H betűt utánuk!
     • A sokszögek síkidomok. 
     • Egyik háromszög sem sokszög.  
     • Minden téglalap négyszög.  
     • Van olyan síkidom, amelynek minden oldala egyenlő.  
     • Van olyan síkidom, amelynek nincs egyenes szakaszból álló oldala.  
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6.  Színezd kékre azt a síkidomot,
 amelyre a következő négy állítás igaz!

 • Sokszög.
 •  Szemben lévő oldalai egyenlő 

hosszúságúak.
 • Két-két szemben lévő oldala párhuzamos.
 • Szomszédos oldalai nem egyenlő hosszúak.

7.  Használj vonalzót! Egészítsd ki a megkezdett alakzatokat

 a) háromszöggé! b) négyzetté! c) téglalappá!

 

 d) négyszöggé! e) ötszöggé! f) hatszöggé!

 

8.  Alakítsátok át a sokszögeket téglalappá! A területet nem növelhetitek, de levághattok
 darabokat, áthelyezhetitek őket! Kékkel színezzétek, amit levágnátok! 
 Nyíllal jelöljétek, hova helyeznétek! Zölddel színezzétek az áthelyezéssel kapott 

téglalapot! 

 

A B

E F G

C D
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A kör

1.  Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyek segítségével kört tudsz rajzolni!

 

2.  Színezd ki a síkidomok közül a körlapokat kék színessel!

 Hány körlapot találtál?  

 

3.  Mérd a megadott szakaszokat az egyenesekre! A körzőnyílással rajzolj kört a 
négyzethálóba!

 a) 3 cm-es szakasz: b) 2 cm-es szakasz: c) 1 cm-es szakasz:

 
 3 cm-es körzőnyílással:  2 cm-es körzőnyílással:  1 cm-es körzőnyílással:

 

O O O
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A kör

4.  Rajzolj kört az O1 pontból 13 mm-es, az O2 pontból 15 mm-es, az O3 pontból 1 cm 
3 mm-es, az O4 pontból 1 cm-es, az O5 pontból 13 mm-es körzőnyílással! 
Ha elkészültél, kiderül, hogy mit rejt a kép!

 

5.  a) Rajzolj 10 cm-es körzőnyílással kört egy rajzlapra!

 b) Rajzolj a körnél kisebb köröket úgy, hogy a középpontjuk egyezzen meg
  a 10 cm-es körzőnyílással készített körével!

 c) Rajzolj az eredeti kör köré nagyobb köröket ugyanazzal a középponttal!

6.  a) Figyeld meg a színezés szabályát! Folytasd a színezést!

  

 b) Keresd a szabályt! Folytasd a színezést!

  

 c) Találj ki szabályszerű színezést! Add fel rejtvényként társadnak!

  



Téma neveTéma neveTéma neveTéma neveTéma neve
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A testek

7.  a) Színezd pirosra a két síkidom közös részét!

 
 b) Színezd pirosra a három síkidom közös részét!

 

8.  Kösd össze a rajzokat a megfelelő felülnézeti alaprajzzal!

 

9.  Egy dobozban a következő síkidomok vannak. Kihúzunk közülük néhányat be-
csukott szemmel. Döntsd el az állításokról, hogy lehetséges, lehet, de nem biztos 
vagy lehetetlen! Jelöld X-szel a megoldást!

 

Kihúzott 
síkidomok 

száma
Állítás Lehetetlen Lehet, de 

nem biztos Biztos

2
Van köztük olyan síkidom, 
melynek van egyenlő 
hosszúságú oldalpárja.

2
Van köztük olyan síkidom, 
melynek van párhuzamos 
oldalpárja.

3 Mindegyik sokszög.
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Téma neve A testek

1.  Kösd az ábrákhoz a megfelelő fogalmakat, állításokat!

 

téglalap
téglatest

oldala van

test

csúcsa van
éle van

lapja vansíkidom

2.  Csoportosítsd az alakzatokat!

a

f

k

b

g

l

c

h

m

d

i

n o

e

j

p

Vonalak: 

Síkidomok: 

Testek: 

3.  Nézz körül a környezetedben! Keress a következő testekhez hasonló tárgyakat!

a)  : 

b)  :  

c)  :  



Téma neveTéma neveTéma neveTéma neveTéma neve
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4.  Milyen testet fedezel fel az alábbi hangszerekben? Jelöld összekötéssel!

 

 

 

testek:testek:

5.  Milyen kapcsolat van a síkidomok és a testek között? Rajzolj nyilakat a következő
 szabály szerint!  Ez lapja ennek

 

6.  a) Kösd az építményeket a felülnézetükhöz!

 

 b) Színezd a felülnézeti ábrákat a megfelelő színekkel!

7.  Milyen alakúak a Rubik-játékok? Nézz utána az interneten!




