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Megoldások – 3. osztály 

1. Melyik adat lehet igaz egy harmadik osztályos gyerekre? 

(A) testsúlya 360 dkg (B) 3100 napos (C) 10 maradandó fog 

(D) 442 hetes (E) 13 000 mm magas 

Megoldás: Váltsuk át az adatokat a megfelelő mértékegységekre! 
360 dkg = 360/100 kg = 3,6 kg 
3100 nap = 3100/365 év = kb. 8,493 év 
442 hét = 442/52 év =8,5 év 
13 000 mm = 13 000/1000 m = 13 m 
Ezek közül egy másodikos gyerekre igaz lehet a 3100 nap és a 442 hét, és igaz 
lehet a 10 maradandó fog is. 

Helyes válasz(ok): B, C, D 

2. Melyik számot kaphatjuk meg, ha kivonjuk egymásból valamelyik nemzeti 
ünnepünk dátumában szereplő két számot (hónap, nap)? 

(A) 4 (B) 10 (C) 12 (D) 13 (E) 15 

Megoldás: Nemzeti ünnepeink: 
Március 15-e (03.15.) az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdeté-
nek, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. 
Augusztus 20-a (08.20.) államalapító Szent István ünnepe. 
Október 23-a (10.23.) az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, 
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. 
A lehetőségek: 15 – 3 = 12, 20 – 8 = 12, 23 – 10 = 13. 

Helyes válasz(ok): C, D 

3. Hány napos hónapot előzhet meg egy 30 napos hónap? 

(A) 28 (B) 29 (C) 30 (D) 31 (E) az előzőek mindegyikét 

Megoldás: 30 napos hónap csak 31 napos hónapot előzhet meg. 30 napos hó-
napok: április, június, szeptember, november. Az ezeket követő hónapok: má-
jus, július, október, december, amelyek mindegyike 31 napból áll. 

Helyes válasz(ok): D 

4. Négy gyerek születési dátumában szereplő számokat kevertünk össze: 
 2007, 2008, II, 28, 2009, 2010, 30, VIII, 29, XI, II, 31 

 Ebből kiindulva melyek lehetnek helyes születési dátumok? 

(A) 2009. július 31. (B) 2008. november 30. (C) 2007. február 29. 

(D) 2010. február 28. (E) 2007. november 30. 

Megoldás: A római számok által jelölt hónapok: II: február, VIII: augusztus, 
XI: november. 
Mivel két február szerepel, így ezek egyike február 28., a másik február 29. A 
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megadott évek közül egyedül 2008 volt szökőév, így egy gyerek születési dá-
tumát biztosan tudjuk, hogy 2008. február 29-e. Ezáltal a (B) és a (C) válasz 
kiesik. Kiesik az (A) válasz is, mert a július nem szerepel a felsorolásban ró-
mai számmal. Helyes lehetőségeket tartalmaznak viszont a (D) és az (E) vála-
szok. A negyedik gyerek születési dátuma ebben az esetben 2009. augusztus 
31. 

Helyes válasz(ok): D, E 

5. Jelöljétek meg azokat a megoldásokat, amelyekben a felsorolt események 
egy-két hónapon belül történhetnek! 

 1. Szent Iván éji tűzugrás. 2. Föld napja. 3. Állatok világnapja. 4. Minden-
szentek. 5. Óraátállítás. 6. Fagyosszentek. 7. Regölés. 8. Az első gólya megér-
kezése. 9. Farsangolás. 10. Borbála-ág hajtatás. 11. Őszi szünet az iskolában. 
12. Napéjegyenlőség. 13. Tanévzáró. 

(A) 4-5-10 (B) 1-6-13 (C) 5-8-12 (D) 3-4-11 (E) 2-7-9 

Megoldás: A felsorolt eseményekhez köthető dátumok, időpontok: 
- június 24. Szent Iván éji tűzugrás 
- április 22. Föld napja 
- október 4. Állatok világnapja 
- november 1. Mindenszentek 
- március, illetve október utolsó vasárnapja: óraátállítás 
- május 12, 13, 14: Fagyosszentek (Szervác, Pongrác, Bonifác) 
- karácsony másnapjától újévig jellemző a regölés népszokása 
- márciusban érkeznek az első gólyák 
- január 6-án kezdődik a farsangi időszak és hamvazószerdáig, a nagyböjt 

első napjáig tart 
- decemberben hajtatják a Borbála-ágat 
- az iskolai őszi szünet október végére, november elejére esik 
- a tavaszi napéjegyenlőség március 20, az őszi szeptember 20 környékére 

esik 
- a tanévzáró ideje június közepe, vége 

A fentiek alapján a lehetőségeket végiggondolva az első négy válasz helyes. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D 

6. Naprendszerünkben a Föld meghatározott helyet foglal el. Hány bolygó talál-
ható a Földtől (a) a Nap felé haladva, illetve (b) a Naptól távolodó irányba? 

(A) a:1, b:6 (B) a:2, b:5 (C) a:3, b:4 (D) a:4, b:4 (E) a:5, b:3 

Megoldás: A Naprendszer bolygói a Naptól távolodó sorrendben: Merkúr, 
Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. A Földtől a 
Nap felé tehát két bolygó, a Naptól távolodó irányba pedig öt bolygó találha-
tó. 

Helyes válasz(ok): B 
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7. Milyen irányban vannak egymástól? 
 1. a Balatontól a Duna-kanyar 2. Budapesttől a Kékes-tető 

(A) 1. délnyugatra (B) 2. északnyugatra (C) 1. északkeletre 

(D) 2. délkeletre (E) mindkettő ugyanabban az irányban 

Megoldás: A Balaton a Dunántúlon, a Kékes-tető az Északi-
középhegységben, Magyarország keleti felén található, míg Budapest és a 
Dunakanyar Közép-Magyarországon helyezkednek el. Közülük legdélebbre a 
Balaton, legészakabbra a Kékes-tető található. Ha a kérdéses helyek egymás-
hoz viszonyított helyzetét megnézzük, a fentiek alapján igaz rájuk a (C) és az 
(E) állítás. 

Helyes válasz(ok): C, E 

8. Melyik szám két oldalán szereplő – hazánkat határoló – ország nem szomszé-
dos egymással? 

 Ausztria – 1 – Szlovákia – 2 – Románia – 3 – 
Szerbia – 4 – Szlovénia – 5 – Ausztria 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

Megoldás: Szlovákia és Románia nem szomszédosak egymással, mivel közé-
jük ékelődik Ukrajna, valamint Szlovénia és Szerbia sem szomszédosak, kö-
zöttük terül el Horvátország. 

Helyes válasz(ok): B, D 

9. Anna (A) és Borbála (B) az ábrán a nevük kezdőbetű-
jével jelölt helyen állnak. Az északi irányt az ábrán 
nyíllal jelöltük. Anna először 1 mezőt délre lép, majd 
2-öt keletre, 2-öt északra és 1-et nyugatra. Borbála 
először 1 mezőt nyugatra lép, majd 1-et északra és 2-
öt keletre. Ha az új helyükről továbbindulnak, milyen 
lépésekkel juthatnak mindketten azonos mezőre? 

(A) Anna 2-t északra, 1-et keletre, Borbála a helyén marad. 

(B) Anna 1-et keletre, Borbála 2-t délre. 

(C) Anna 1-et nyugatra, Borbála 2-t délre. 

(D) Anna 2-t északra, Borbála 1-et nyugatra. 

(E) Anna 2-t nyugatra, Borbála 3-at nyugatra és 2-t délre. 

Megoldás: A megadott lépéseket megtéve Anna új helye az eredeti helyéhez 
képest egy mezővel ÉK-re, Borbála új helye is eredeti helyéhez képest egy 
mezővel ÉK-re található. Ha ezekről a helyekről azonos mezőre szeretnénk 
vezetni mindkettőjüket, akkor az (A), a (B), a (D) és az (E) válaszban leírt lé-
péseket meglépve tehetjük ezt meg. 

Helyes válasz(ok): A, B, D, E 

     ↑É 
   B   
      
  A    
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10. Állítsátok sorba a következő növényeket jellemző színük alapján, a szivár-
vány színei szerinti sorrendben haladva! 1. pongyola pitypang virága, 2. tűzli-
liom virága, 3. mezei zsálya virága, 4. pipacs virága, 5. angolperje virága, 6. 
kökény termése. Melyik sorrend helyes? 

(A) 3-6-5-4-2-1 (B) 3-6-5-1-2-4 (C) 1-2-4-5-6-3 

(D) 3-5-6-4-2-1 (E) 4-2-1-5-6-3 

Megoldás: A szivárvány színei sorban: vörös, narancs, citromsárga, zöld, kék, 
ibolya, vagy az ellenkező irányból indulva: ibolya, kék, zöld, citromsárga, na-
rancs, vörös. 
A felsorolt növények közül a pongyola pitypang virága citromsárga, a tűzlili-
omé narancssárga, a mezei zsályáé lila, a pipacs virága piros, az angolperjéé 
zöld, végül a kökény termése kék. 
Ezek alapján helyes a (B) és az (E) válasz. 

Helyes válasz(ok): B, E 

11. Összesen hány pár cipőcskét húzhatnánk 2 nünüke, 3 darázspók és 1 kardos-
lepke lábára? 

(A) 18 (B) 19 (C) 21 (D) 24 (E) 25 

Megoldás: A pókoknak 4 pár, a rovaroknak – mint amilyen a nünüke és a 
kardoslepke is – 3 pár lábuk van. Ez alapján 2 3 3 4 1 3 21       pár cipőcs-
két húzhatunk a lábukra. 

Helyes válasz(ok): C 

12. Tegyétek időrendi sorba a búzaszem útját a kenyérig: aratás, dagasztás, csép-
lés, őrlés, vetés, sütés, a tészta kelesztése, kovászolás, szitálás. 

 Milyen eszközt használhatnak az időrendi sorban a 2. és a 7. folyamathoz? 

(A) kasza és sütőlapát (B) sarló és malomkő (C) kombájn és tekenő 

(D) malomkő és traktor (E) eke és kemence 

Megoldás: A búzaszem útja a kenyérig a következő: vetés, aratás, cséplés, 
őrlés, szitálás, kovászolás, dagasztás, kelesztés, sütés. Vastagon szedett a 2. 
és a 7. lépés. A felsorolt válaszlehetőségek közül a (C) válasz helyes, vagyis 
az aratáshoz kombájnt, a dagasztáshoz tekenőt használhattak. 

Helyes válasz(ok): C 

13. Mi igaz arra az évszakra, amelyben az alábbiak közül a legtöbb termés be-
érik? 

 csipkebogyó, málna, dió, ribizli, sütőtök, sárgadinnye, kökény 

(A) A fecskék megérkeznek hazánkba. (B) A nappalok hossza csökken. 

(C) A fák nedvkeringése fokozódik. (D) Havazás lehet. 

(E) A zöldár ideje. 
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Megoldás: A felsorolt termések közül nyáron érik a málna, a sárgadinnye és a 
ribizli, míg a csipkebogyó, a dió, a sütőtök és a kökénybogyó ősszel érnek be. 
Mivel a többség ősszel érik, így az őszre vonatkozó állításokat keressük, ezek 
pedig a (B) és (D) pont alatt találhatóak. 

Helyes válasz(ok): B, D 

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

14. A felsorolt szótagokból összeállítható az emberi élet nyolc szakaszának neve: 
CSE, CSE, DŐS, DÜ, FEL, GYER, I, IF, IS, JÚ, KIS, KIS, KO, KOR (nyolc-
szor), LÁS, LÖTT, LŐ, MEK, MŐ, NŐTT, ÚJ, SER, SZÜ. Állítsátok össze ezt 
a nyolc szakaszt, és tegyétek a születéstől indulva időrendi sorrendbe! 

Megoldás: A megadott szótagokból összeállítható életkori szakaszok: újszü-
löttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, fel-
nőttkor, időskor. 
Minden helyes szóra 1-1 pont (összesen 8 pont) adható. Újabb 1-1 pont (ösz-
szesen 8 pont) adható minden életkori szakaszra, ha a sorban a fentieknek 
megfelelő helyen található. (A pont akkor adható, ha a szakasz előtt és után 
csak olyan szakasz szerepel, ami valóban megelőzi, illetve követi – de a pont-
nak nem feltétele, hogy mindegyik szakasz fel legyen sorolva.) (Összesen 
max. 16 pont.) 

 


