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A második osztályos tanulók „Vidám tavasz” elnevezésű kollázst akarnak készíteni. Az 
elkészítéshez különböző képeket vágnak ki. A táblázatban megtalálod a kivágott képek 
számát. 

    
méhek 
153 

tulipánok 
114 

lepkék 
75 

hóvirágok 
214 

 

a) 114 
b) 214 
c) 328 
d) 338 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 

153         214 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

2. Mária összehasonlítja a méhet ábrázoló képeket a hóvirágot  ábrázoló képekkel. 
Hasonlítsd össze te is! 
Az alábbi négyzetbe írd be a megfelel ő <, =, > jelet! 
. 

2.  

1.  

1. Hány tulipán  és hóvirágot  ábrázoló képet vágtatok ki összesen? kérdezte a tanító 
néni. 

Karikázd be a helyes válasz bet űjelét!  



 

 
Test 1 – Matematică 
EN II – 2016  Pagina 4 din 8 

 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

 
 

         

 

a) kör 
b) téglalap 
c) négyzet 
d) háromszög 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

3. Mennyivel több a hóvirágot  ábrázoló képek száma a méhet  ábrázoló képek 
számánál? 

Az alábbi helyre írd le a megoldást!  

3.  

4. A fiúk az alábbiakhoz hasonló  képeket vágtak ki. 
Melyik mértani formára hasonlítanak a képek keretei? 
Karikázd be a helyes válasz bet űjelét! 
 

4.  
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Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

 

a) A hóvirágos doboz a tulipános doboz fölött van. 
b) A lepkés doboz a méhes dobozban van. 
c) A méhes doboz a lepkés doboz fölött van. 
d) A tulipános doboz a hóvirágos doboz alatt van. 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

6. A kollázshoz kivágott képeket 
különböző dobozokba helyezték el. 

A dobozok a mellékelt ábra szerint 
vannak elhelyezve. 

 

Az alábbi állítások közül melyik igaz? 
Karikázd be a helyes válasz bet űjelét! 
 

5. Irénke és Krisztina a hóvirágos képeket vágják ki. Irénke 5 lapot vág ki, laponként 6 
képpel, Krisztina 5 lapot, laponként 4 képpel. Hány hóvirágos képet vágott ki Irénke és 
Krisztina együtt?  

Az alábbi helyre írd le a megoldást!  

5.  

 

lepkék 

méhek 

hóvirágok 
 

 

tulipánok 

6.  
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Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

           

          
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Nu se completează de către elev 
COD 

 

8. Azért, hogy könnyebben kiszámítsa a kivágott képek számát, Mihály az alábbi módon 
csoportosította őket. Hány képet vágott ki Mihály? 

Számítsd ki ismételt összeadással! 
Az alábbi helyre írd le a megoldást!  

8.  

7.  

7. A gyerekek a kivágott 20 képet ötösével dobozba helyezték el. Hány dobozt használtak 
a képek elosztásában? 

Számítsd ki ismételt kivonással! 
Az alábbi helyre írd le a megoldást!  
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a) 2 órát 
b) 3 órát 
c) 4 órát 
d) 5 órát 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 

          ………. 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
Nu se completează de către elev 

COD 
 

10. A kivágott képeket az alábbi sorrendben helyezték el.  
Milyen képek következnek a sorban? 
Karikázd be a helyes válasz bet űjelét! 

 

9.  

10.  

9. A gyerekek 10:00 órától 13:00 óráig vágták  a képeket. 
Hány órát dolgoztak a képek kivágásával? 
Karikázd be a helyes válasz bet űjelét!  
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Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

12. Miután elkészítették a kollázst, a tanulók a megmaradt képeket dobozokba helyezték. Krisztina 
és Anna kíváncsiak voltak, hogy kettőjük közül melyik gyűjtött többet. A képek száma az alábbi 
táblázatban található. 

 

 hóvirágos képek  méhes képek  tulipános képek  lepkés képek  
Kris ztina  15 20 15 10 

Anna 15 10 20 5 

Igen, mert __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Nem, mert __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

GRATULÁLUNK! A TESZT VÉGÉRE ÉRTÉL! 

KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT! 

11. A gyerekek a képeket így rendezték el: az első 5 sorba, soronként 5 képet, majd a 
következő 6 sorba soronként 2 képet. Viktor a következő gyakorlatot írta le, hogy 
megtudja hány kép van összesen: 

5 x 5 + 6 x 2 =  
Segíts Viktornak a számításban! 
Írd le a számítást az alábbi helyre!  

11.  

12.  

Sára azt mondja, hogy  Anna több fel nem használt képet gyűjtött, mint Krisztina. 
Igaza van Sárának? 
Indokold válaszod a megfelel ő helyen!  


