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KEDVES GYEREKEK!
Negyedik osztályban folytatjuk barangolásunkat a MATEMATIKA
birodalmában. Az elsõ félévben megtanuljátok a négyjegyû számokat
írásban összeadni, kivonni és szorozni. Az új tananyag elsajátítását
segíti, ha a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokat el is játszátok.
A geometria témakörében tapasztalatot gyûjthettek a síkidomok
és a testek világáról: rajzolással, nyírással, ragasztással, építéssel.
Játékos kombinatorikai és valószínûségi kísérleteket is végezhettek.
A feladatok egy részét a munkatankönyvben oldhatjátok meg.
Ahol a     jellel találkoztok, a füzetre is szükségetek lesz.
Azoknál a feladatoknál, ahol       jelet találtok, 
más ismeretforrásból kell adatot gyûjtenetek.
A      a gondolkodtatóbb, nehezebb 
feladatokat jelöli.
A zöld keretben fogalmaztuk meg 
a lényeges tudnivalókat, ismereteket.
Kékkel emeltük ki a legfontosabb 
fogalmakat és szabályokat.
A kék alapra írt mintapéldák segítséget 
nyújtanak a feladatmegoldásokhoz.
További gyakorlásra 
a Számolófüzet
ad lehetõséget.

Sikeres, örömteli 
munkát kívánunk!

A szerzõk
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SZÁMSZOMSZÉDOK, KEREKÍTÉS

Írd le a számok egyes, tízes és százas szomszédait!

a) Jelöld a számegyenesen a 2786 pontos helyét!

Írd le a 2786 egyes és tízes szomszédait!

1

2

3

4 Írj 5-5 példát az alábbiakra!
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t.

sz.

e.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ÀÀÀÀ<4657<ÀÀÀÀ ÀÀÀÀ<5231<ÀÀÀÀ
ÀÀÀÀ<6056<ÀÀÀÀ ÀÀÀÀ<6948<ÀÀÀÀ

E.

E.

££££££££££££££££ÀÀÀÀ<2786<ÀÀÀÀe. ££££££££££££££££ÀÀÀÀ<2786<ÀÀÀÀt.

• Kisebb ezres szomszédja a 8000:

£££££££££££££££££££££££££££££££££
• Nagyobb ezres szomszédja a 3000:

£££££££££££££££££££££££££££££££££
• Háromjegyû szám, amelynek egyik százas szomszédja az 1000:

£££££££££££££££££££££££££££££££££

2780 27902785

4000 70005000 6000

4657 5231 6056 6948
Írd le a számegyenes segítségével a jelölt számok ezres szomszédait!

4718 26713689 6472 73661858 9565 5723a) b)

Írd le a számok egyes, tízes, százas és ezres szomszédait!5

b) Jelöld a számegyenesen a 2786 közelítõ helyét!

2000 30002500

££££££££££££££££ÀÀÀÀ<2786<ÀÀÀÀE.

Írd le a 2786 százas szomszédait!

Melyik két kerek ezres között található
a számegyenesen a 2786?

Ezeket a szám ezres szomszédainak nevezzük.

££££££££££££££££ÀÀÀÀ<2786<ÀÀÀÀsz.
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A négyjegyû számokat ugyanúgy kerekítjük, mint a háromjegyûeket. Tízesekre
az egyesek száma alapján, százasokra a tízesek száma alapján kerekítünk.

A közelebbi tízes szomszéd a szám tízesekre kerekített értéke. 6378 â À£À£À£À£
A közelebbi százas szomszéd a szám százasokra kerekített értéke. 6378 â À£À£À£À£

a) Kerekítsd tízesekre a számokat!

2763âÀ£À£À£À£ 4387âÀ£À£À£À£ 5034âÀ£À£À£À£ 6285âÀ£À£À£À£
b) Kerekítsd százasokra a számokat!

c) Kerekítsd a számokat tízesekre és százasokra!

2763âÀ£À£À£À£ 4387âÀ£À£À£À£ 5034âÀ£À£À£À£ 6285âÀ£À£À£À£

Melyek a számok tízes és százas szomszédai? Keretezd be a közelebbi szomszédot!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ÀÀÀÀ<5963<ÀÀÀÀ ÀÀÀÀ<6378<ÀÀÀÀ
ÀÀÀÀ<5963<ÀÀÀÀ ÀÀÀÀ<6378<ÀÀÀÀ

t.

sz.

Írj 5-5 példát az alábbiakra!
• Tízesekre kerekített értéke 4790:

£££££££££££££££££££££££££££££££££
• Százasokra kerekített értéke 5200:

£££££££££££££££££££££££££££££££££
• Tízesekre és százasokra kerekített értéke is 7000:

£££££££££££££££££££££££££££££££££

5900 6000 6100 6200 6300 6400

5963 6378

tízesekre
kerekített érték

százasokra
kerekített érték

legkisebb
szám

legkisebb
szám

legnagyobb
szám

legnagyobb
szám

4320 3300

7860 9800

3265 3550

8754 2349

Töltsd ki a táblázatokat!

7564 24529432 5045 37841263 4408 9131
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Húzz át annyi pénzt, hogy igaz legyen az egyenlõség!

2600 Ft =

4900 Ft =

6300 Ft =

9200 Ft =

Hogyan válthatjuk fel az alábbi bankjegyeket? Írd a téglalapokba a megfelelõ cím-
leteket, és színezd ki õket!

Mennyit ér?

5 db

Melyik ér többet? Tedd ki a megfelelõ relációjelet!

PÉNZHASZNÁLAT

¥£ ¥£ ¥£ ¥£

= À£À£À£À£À£ Ft 8 db = À£À£À£À£À£ Ft

4 db = À£À£À£À£À£ Ft 2 db = À£À£À£À£À£ Ft

3 db = À£À£À£À£À£ Ft 5 db = À£À£À£À£À£ Ft

À£À£À£À£ Ft À£À£À£À£ Ft À£À£À£À£ Ft À£À£À£À£ Ft

2 Írd a perselyek alá, hogy hány forint van bennük!

5000 Ft

2000 Ft

10000 Ft

10000 Ft

5000 Ft = + +

+

+

= +

1000 Ft 500 Ft 500 Ft= + +

= +

= + + +
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4 Alkoss szöveges feladatot az ábrákhoz!

visszajáró pénz számla

Hány forint állt a számlán, ha 10000 Ft-ból ezt kaptuk vissza? Rakd ki játékpénz-
zel! Rajzold le!

? Ft

2200 Ft 1900 Ft 4300 Ft

? Ft 1900 Ft

a) b) c)

? Ft

6500 Ft 1200 Ft

2 11

56

24

310

Vera

Tamara

Kati

Kornél

Feri

3

2

–

7

1

1

5–

–

–

–

6

4

3

4

7

4

1

9

2

Fizess ki többféleképpen 10000 Ft-ot úgy, hogy a táblázatban jelölt megfelelõ da-
rabszámú bankjegy biztosan legyen benne!

À£À£À£À£ Ft

À£À£À£À£ Ft

À£À£À£À£ Ft

À£À£À£À£ Ft

À£À£À£À£ Ft

À£À£À£À£ Ft

b) Írd az ábrába a neveket! 
A nyíl a nagyobb nyere-
ményt szerzõ játékos ne-
ve felé mutasson!

=À£À£À£À£ Ft

=À£À£À£À£ Ft

=À£À£À£À£ Ft

=À£À£À£À£ Ft

=À£À£À£À£ Ft

a) Vera olyan társasjátékot játszott a barátaival, amelyben játékpénzt használtak.
A játék végén összesítették a nyereményüket. Kinek hány forintja van?
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A labdák alakja îîîîîîîîîîîîîîî , mérete îîîîîîîîîîîîîîîî

A hasonló alakzatok ugyanolyan alakúak, csak méretükben különböznek.

Nagyítás vagy kicsinyítés során hasonló alakzatokat kapunk.

Folytasd a kicsinyítést!

Rajzolj a nyilak szerint! Rajzolj úgy is, hogy minden nyíl 2 négyzetrácsot jelentsen!
a)

HASONLÓSÁG, EGYBEVÁGÓSÁG

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

b)

a) b)

Hasonlítsd össze a labdák alakját és méretét! Egészítsd ki a mondatot!

Kösd össze a hasonló alakzatokat a képen!
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1

2

b) Kösd össze azokat az alakzatokat, amelyeknek nemcsak az alakjuk, hanem a mé-
retük is megegyezik!

Az egybevágó alakzatok ugyanolyan alakúak és ugyanolyan méretûek.

a) Színezd ugyanolyanra a hasonló alakzatokat!

a) Ha egymásra teszed a két kivágott azonos alakú alakzatot, teljesen fedésbe
kerülnek. A két alakzat egybevágó.

b) Az egyik alakzatot helyezd a megrajzolt ábrára, a másikat úgy helyezd el, aho-
gyan a tükörben látnád! Rajzold körbe! Ellenõrizd tükörrel!

Hajts ketté egy írólapot! Az egyik felére másold át az ábrán
látható alakzatokat, és vágd körbe mindegyiket!
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ÚJ SZAKSZAVAK

Derékszög: Két egymásra merõleges egyenes
által bezárt szög.

Egybevágó alakzatok: Két alakzat egybevá-
gó, ha ugyanolyan alakúak és ugyanolyan
méretûek.

Él, csúcs: A testeken a lapok élekben, az élek
csúcsokban találkoznak.

Félegyenes: Olyan egyenes, amelyik az egyik
irányban végtelen, a másikban van vég-
pontja.

Idõtartam: Két idõpont között eltelt idõ.
Kocka: Olyan téglatest, melyet 6 egybevágó

négyzetlap határol.
Négyzet: Olyan négyszög, amelynek az olda-

lai és a szögei is egyenlõk.

Párhuzamos egyenesek: Azok a síkbeli egye-
nespárok, amelyeknek µ akármennyire is
meghosszabbítjuk õket µ nincs közös pont-
juk.

Szakasz: Olyan egyenes vonal, amelynek
mindkét irányban van végpontja.

Testek: Azok a tárgyak, melyek a térnek egy
részét elfoglalják (körülzárják).

Téglalap: Olyan négyszög, amelynek négy de-
rékszöge van.

Téglatest: Olyan test, amelyet 6 téglalap
határol. A szemben lévõ lapjai egybevá-
góak.

Törött vonal: Olyan vonal, amely több, egy-
mással összefüggõ szakaszból áll.

Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B. • Tel.: (62) 470-101, 554-664
E-mail: kiado@mozaik.info.hu • Honlap: www.mozaik.info.hu 

Felelôs kiadó: Török Zoltán • Mûszaki szerkesztô: Szentirmai Péter
Terjedelem: 11,33 (A/5) ív • Tömeg: 276 g • 2019. június • Raktári szám: MS-1741
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