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47. modul  2. évfolyam 1. mérőlap – tanuló

1. mérőlap 

Számláld meg a pöttyöket! Írd le, hogy mennyi!

a) 

b)



   1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a 
       hossza legyen az 1!

   A rövidebb papírcsík hossza: .......  piros.

   2. Most is a piros rúd hossza legyen az 1!

   A hosszabb csík megméréshez a zöld rudakat használd!

   A hosszabb papírcsík hossza: .......  piros.

   1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a 
      hossza legyen az 1!

  A rövidebb papírcsík hossza: ....... citromsárga.

   2. Most is a citromsárga rúd hossza legyen az 1!

   A hosszabb csík megméréshez a narancssárga rudakat használd!

   A hosszabb papírcsík hossza: ....... citromsárga.

   1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a 
       hossza legyen az 1!

   A rövidebb papírcsík hossza: ....... világoskék.

   2. Most is a világoskék rúd hossza legyen az 1!

   A hosszabb csík megméréshez a zöld rudakat használd!

   A hosszabb papírcsík hossza: ....... világoskék.

A

B

C
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   1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a 
      hossza legyen az 1!

   A rövidebb papírcsík hossza: ....... világoskék.

   2. Most is a világoskék rúd hossza legyen az 1!

   A hosszabb csík megméréshez a zöld rudakat használd!

   A hosszabb papírcsík hossza: ....... világoskék.

D
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47. modul  2. évfolyam 2. mérőlap – tanító



2. mérőlap

1. Írd ide a diktált számokat!

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

2. Írd ide a leírt számokat csökkenő sorrendben!

.......... ......... .......... .......... .......... .......... ..........

3. Jelöld piros pöttyel a számok helyét a számvonalon, és írd alá a szám jelét!

    0      10              20                           30

          70          60     50                40

        90               100        

4. Színezd a ház falát, tetejét, ajtaját különböző színűre! (Az ablak maradjon 
fehér!) Mindegyik ház más színezésű legyen!

Ezek a színek szerepelhetnek: 

(Nem biztos, hogy mindegyiket ki lehet színezni másképpen!)

47. modul  2. évfolyam 2. mérőlap – tanuló



3. mérőlap

1. Kétfelé válogatták ezeket a lapokat, de egyet rossz helyre tettek. Keresd 
meg, hogy melyik az! Rajzold át jó helyre!

Kijavítva milyen az összes lap, amelyik a kék lapra került? ...........

Milyen a többi mind? ...........................................................................

2. Itt van tíz szám: 

Írd le közülük az összeset,

3. Mit mond a kép? 

67 18 76 82 99 21 50 34 5 43

ide, amelyik benne van 
a 3-as szorzótáblában

ide, amelyik
nagyobb 50-nél

ide, amelyik nem  
nagyobb 50-nél
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47. modul  2. évfolyam 3. mérőlap – tanító



4. ELLENŐRZÉS 
Számrendszeres alak; Számok helye számegyenesen, számtáblázatban; 

Szöveges feladat műveletértelmezésre

1. Leírás számrendszeres modellről (tojástartó, legótorony, pénz)

A tanító egymás után, jól látható elrendezésben felmutatja a következőket 

egy-egy tálcán: és kérje, hogy írják le a feladatlap 
első sorába, hogy

– 4 tízes tojástartó doboz és 2 tojás
– 3 tízes tojástartó és 4 tojás
– 5 tízes legótorony és 1 legóelem
– 1 tízes legótorony és 5 legóelem
– és egy lapra felragasztva 7 tízforin-

tos és 3 egyforintos játékpénz;

hány tojás ez?
hány tojás ez?
hány legóelem ez?
hány legóelem ez?
hány forint ez?

 
A tojástartók legyenek becsukva, de mondja a tanító, hogy tele vannak a 
dobozok tojással.

2. Szám leolvasása korong-számegyenesről
3. Számtáblázaton való tájékozódás

4. Szöveges feladat szóbeli információval az összeadás 2. értelmezésére: 
kerek tízes és egyes

„Flóra két csokor virágot kapott szüleitől a születésnapján, mindegyikben 
10-10 szál volt. A testvérétől 7 szál virágot kapott. Egy nagy vázába tette 
mindegyiket.

Hány szál virág került a vázába?”

Háromféle tennivalótok lesz.

1. Készítsetek rajzot! (A virágfejek lehetnek csak kis karikák!) 2. Írjátok le 
a feladatot számtannyelven, és oldjátok meg! 3. Karikázzátok be azt a szá-
mot, amelyik felel a kérdésre!

Elmondom még egyszer Flóra történetét, aztán kezdjetek hozzá!

Elismétli a szöveget, de adatokat nem ír a táblára.
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48. modul  2. évfolyam 4. mérőlap – tanító

Feljegyzések a 4. ellenőrzésről
 Név:  

1. Leírás számrendszeres modellről

42 tojás      helyes  hibás: ........

34 tojás      helyes  hibás: ........

51 legóelem     helyes  hibás: ........

15 legóelem     helyes  hibás: ........

73 forint      helyes  hibás: ........

2. Szám leolvasása korong-számegyenesről

47      helyes  hibás: ........

53      helyes  hibás: ........

72      helyes  hibás: ........

3. Számtáblázaton való tájékozódás

(Az adott számot színez- 
tük. A többi közül beka-
rikázzuk, amelyik hibás.

Összesen .......... helyes, ......... hibás.

4. Szöveges feladat szóbeli információval az összeadás 2. értelmezésére:  
kerek tízes és egyes

Megjelenítés:  helyes hibás: ...................................

Számfeladat: 20 + 7  helyes hibás: ...........

Kiszámítás: 20 + 7 = 27  helyes hibás: ...........

A válaszadó 27-es jelölése:  helyes hibás: ............ hiányzik



4. mérőlap

1. Írd le, hogy hány tojást, legó-elemet, hány forintot mutat a tanító(néni)!

........ tojás ........ tojás ........ lego-elem ........ lego-elem ........ forint

2. A korong-számegyenes egy darabját látod. Egy korongra ráírták, hogy bal-
ról számlálva az a harminchetedik. Írd rá mindegyik fehéren hagyott ko-
rongra, hogy az hányadik!

3. Egy számtáblázatból kinagyították a jelölt részeket.  Írd be a nagyított négy-
zetekbe a hiányzó számokat!
 

  

4. Készíts rajzot a hallott szöveges feladatról! Írd le számtannyelven, és oldd 
meg!
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5. ELLENŐRZÉS 
 

Hozzáadás, elvétel – kapcsolatuk; Mennyivel nagyobb?

1. Egy hozzáadás értelmű történet megfigyeltetése, kérdés megfogalmazása 

Az asztalon 2 tízes tojástartó doboz és még 3 tojás. A tanító a bevásárló 
kosarából kitesz melléjük még 3 dobozt és 5 tojást. „Hány tojás lett így az 
asztalomon?” – kérdezi.

„Készítsetek két egyszerű képet arról, amit láttatok! Nyíllal jelezzétek, hogy 
mi volt előbb, mi később! Írjátok le a történetet számtannyelven, és oldjátok 
meg! Feleljetek a kérdésre röviden!”

2. Húzzatok piros nyilat a két kép között megfordított irányban!

Írjatok le egy szót, hogy mi történhetett a tojásokkal!

Írjátok le az új történetet számtannyelven! Oldjátok meg!

3. Melyik nagyobb, mennyivel?

Három számpár tagjainak összehasonlítása

Feljegyzések az 5. ellenőrzésről

1.  Szituációval értelmezett hozzáadás
Rajzzal való megjelenítés két képben

Hibátlan     hibás: ......................................
Számfeladat

Hibátlan     hibás:.......................................
Kiszámítás

Hibátlan     hibás: ......................................
Felelet

Hibátlan: .....................................           hibás: ......................................
2. A hozzáadás és elvétel kapcsolata

A fordított irányú változásnak megfelelő szó
Elvételt fejez ki: ............................ hibás: ......................................

Számfeladat
Hibátlan     hibás: ......................................

Kiszámítás
Hibátlan     hibás: ......................................

3. Számpárok összehasonlítása
Melyik nagyobb? – döntés   hibátlan az 1., 2., 3. számpár esetén

  Mennyivel nagyobb? – döntés  hibátlan az 1., 2., 3. számpár esetén
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5. mérőlap

1. Készíts két képet arról, amit láttál! Nyíllal jelöld a sorrendet!

Írd le számtannyelven, és oldd meg a feladatot!

Válasz: ................................................................................................

2. Húzz piros nyilat a két kép között fordított irányban!

Írj le egy szót, hogy mi történhetett a tojásokkal! .............................

Írd le az új történetet számtannyelven, és oldd meg!

3. Melyik nagyobb? Írd be a jelbe azt is, hogy mennyivel nagyobb!

30 70 87 82 41 61
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48. modul  2. évfolyam 6. mérőlap – tanító

6. ELLENŐRZÉS 
szöveges feladat – szorzás, osztás értelmezése; 

összeadás, kivonás
1. Szöveges feladat szóbeli információval: különbség megállapítása  

(4. értelmezés)
A 6. mérőlapon látható szöveges feladatot a tanító olvassa fel, lassan, 
tagoltan, de csak egyszer, miközben a gyerekekkel is olvastatja a saját 
lapjukról. Elmondja a tennivalókat is, felhívva a gyerekek figyelmét, hogy 
majd ellenőrizzék, mindent elvégeztek-e.
„A szöveges feladatot olvassátok el majd még egyszer figyelmesen! Ahhoz 
először egészítsétek ki a rajzot! Írjátok le számfeladattal, azt számítsátok 
ki! Végül feleljetek a kérdésre!”

Zsuzsi megmérte a két kistestvérét, hogy milyen magasak. Dóri 92 cm-
es, Peti 87 cm-es. Mennyivel alacsonyabb Peti Dórinál?”

2. a) Képről olvasás; Szorzás, osztás darabszámmal
A 6. mérőlap második feladatához azt a kérést mondja el a tanító, hogy 
összeadást, szorzást, bennfoglalást és egyenlő részekre osztást is írjanak 
róla. 
(5 + 5 + 5 + 5 = 20; 5 · 4 = 20; 20 : 5 = 4 és 20 / 4 = 5)

2. b) Kirakással való megjelenítés; Szorzás, osztás darabszámmal 
Csoportokban megfigyelhető tevékenykedtetés (egyes esetekben, 
szükség szerint). 
Az első kérést szóban adjuk:
„Koronggal vagy pálcikával tegyetek ki képet erről a szorzásról: hatszor 3!”
A második feladatban a négyféle kártyáról kell a gyerekeknek képet 
alkotniuk, szintén kirakással, szóban megfogalmazott utasítás szerint: 
„Erről is koronggal, vagy pálcikával készítsetek képet!”

A B C D

12 : 3 14 : 2 15 : 5 18 : 3

3. Összeadás, kivonás: teljes kétjegyű ± kerek tízes; teljes kétjegyű ± 
egyjegyű tízesátlépés nélkül
A mérőlap 3. feladatához szóban csak annyit célszerű hozzátenni, hogy 
megoldásukhoz gondolhatnak valamelyik eszközre, amivel sokáig 
számoltak, és hogy ügyeljenek arra, hogy hozzá kell-e adni, vagy el kell-e 
venni!
Lehet olyan tanuló, aki eszköz nélkül még nem boldogul az ilyen 
feladatokkal. Számukra – külön asztalnál – biztosítsuk az eszközhasználatot; 
de ezt a jegyzőkönyvben feltétlenül fel kell tüntetni.
(Akinek még ehhez is segítségre van szüksége, ott a speciális fejlesztés 
indokolt lehet.)



Feljegyzések a 6. ellenőrzésről

 Betűjele: A   B   C   D? Név:  

1. Szöveges feladat szóbeli információval: különbség megállapítása 

A rajz kiegészítése: magasabb gyerek rajza, a 92 cm jelzése
Helyes           hiányzik: a ................      hibás, mégpedig: ............

A számfeladat felírása
Helyes: 92 – 87 =, vagy 87 + ..... = 92, vagy 92 – .... = 87 hibás: .......

Kiszámítás
Helyes, hiánytalan  hibás: .......................  hiányzik

Válasz
Helyes,      hibás: .......................  hiányzik

2. a) Képről olvasás; Szorzás, osztás darabszámmal

Helyes: összeg-alak szorzat-alak bennfoglalás e. r. osztás

2. b) Kirakással megjelenítés; Szorzás, osztás darabszámmal

A szorzás megjelenítése

Helyes,      hibás: .......................  hiányzik

A bennfoglalás megjelenítése
Helyes,      hibás: .......................  hiányzik)

3. Összeadás, kivonás: teljes kétjegyű ± kerek tízes; teljes kétjegyű ± 
egyjegyű tízesátlépés nélkül

Teljes kétjegyű + kerek tízes
Hibátlanok száma:

Teljes kétjegyű – kerek tízes
Hibátlanok száma:

Teljes kétjegyű + egyjegyű
Hibátlanok száma:

Teljes kétjegyű – egyjegyű
Hibátlanok száma:

„Hiányos” művelet kiegészítése
Hibátlanok száma:  Hibák típusa:

A számoláshoz használt eszköz: ......................................................................
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48. modul  2. évfolyam 6. mérőlap – tanuló

6. mérőlap

1. Zsuzsi megmérte a két kistestvérét, hogy milyen magasak. Dóri 92 cm-es, 
Peti 87 cm-es. Mennyivel alacsonyabb Peti Dórinál?” 

Egészítsd ki a rajzot! Írd oda a neveket is!

Írd le számfeladattal, és számítsd ki!

Felelj a kérdésre!

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

2. Mit mond a kép? Írj róla összeadást, szorzást, bennfoglalást és egyenlő 
részekre osztást!

3. Számolj pontosan! (Ellenőrizd!)

45 + 20 = .........

82  – 30 = .........

58 + 40 = .........

29 + 60 = .........

58 – 40 = .........

71  – 10 = .........

38 + 2 = .........

87 – 3 = .........

53 + 4 = .........

29  – 6 = .........

96  – 5 = .........

61 + 8 = .........

23     +         = 63

           –   7     = 22

          + 50    = 66

79       –          = 19

38       +         = 39

55       –           =   5



feladatkártyák a 6. ellenőrzés 2. b) feladatához (4 kártyára szétvágva)

A B

12 : 3 14 : 2
C D

15 : 5 18 : 3
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48. modul  2. évfolyam 7. mérőlap – tanító

7. ELLENŐRZÉS  
szorzás, osztás értelmezése; összeadás, kivonás tízesátlépéssel

1. Kétjegyű számok alkotása 3-szor négyes direktszorzat
A feladat értelmezéséhez segítséget nyújthat a tanító növendékeinek is-
merete szerint: elkészített sárga és kék kártyák közül állíttasson össze egy 
kétjegyű számot az adott feltétellel a gyerekek előtt, és mutassa meg, hogy 
nem szabad megcserélni a két kártyát!

2. a) Képről olvasás: szorzás, osztás mérőszámmal
A 7. mérőlap második feladatához azt a kérést mondja el a tanító, hogy 
szorzást, bennfoglalást és egyenlő részekre osztást is írjanak mindkét ki-
rakásról. A mérőszalag mutatja, hogy most melyik rúd (hossza) mennyit 
ér.
(6 · 4 = 24; 24 : 6 = 4; 24 / 4 = 6;     és     3 · 7 = 21; 21 : 3 = 7; 21 / 7 = 3)

2. b) Kirakással megjelenítés: szorzás, osztás mérőszámmal
Csoportokban megfigyelhető tevékenykedtetés (egyes esetekben, szükség 
szerint). 

Mindkét kérést szóban mondjuk el („Színes rudakkal tegyétek ki a 
mérőszalag mellett!”), de egyénileg adjuk egyenként a megjelenítésre váró 
két műveletet:

A B C D

8 · 3 7 · 4 6 · 5 3 · 6

18 / 6 15 / 5 24 / 6 28 / 4

3. Összeadás, kivonás: teljes kétjegyű ± egyjegyű, tízes átlépéssel
Egészen egyéni feladatmegoldást várhatunk.

Akinek még szüksége van valamilyen eszköz használatára, azt engedjük 
meg, de a jegyzőkönyvben ezt célszerű feljegyezni.

 Betűjele: A   B   C   D Név:  



48. modul  2. évfolyam 7. mérőlap – tanító

feljegyzések a 7. ellenőrzésről

1. Kétjegyű számok alkotása 3-szor négyes direktszorzat

A felírt számok megfelelnek az előírt feltételnek?

Igen     Nem    hibás: .......................

A felírt számok közt ismétlődő felírás

Nincs:    Van: ..................

Mind a 12 számot megalkotta?

Igen     Nem; hiányzik .......................
 Megállapítás: mind páratlan 
 Helyes.                          Helytelen:                   Hiányzik: .......................

2. a) Képről olvasás  
Szorzás, osztás mérőszámmal

Helyes: szorzat-alak bennfoglalás egyenlő részekre osztás

2. b) Kirakással megjelenítés  
Szorzás, osztás mérőszámmal

A szorzás megjelenítése

Helyes,      hibás: .......................  hiányzik

Az egyenlő részekre osztás megjelenítése

Helyes,      hibás: .......................  hiányzik

3. Összeadás, kivonás  
Teljes kétjegyű ± egyjegyű tízes átlépéssel

Teljes kétjegyű + egyjegyű 

Hibátlanok száma:

Egyjegyű + teljes kétjegyű 

Hibátlanok száma:

Teljes kétjegyű – egyjegyű

Hibátlanok száma:

A számoláshoz használt eszköz: .....................................................................

 Betűjele: A   B   C   D Név:  



48. modul  2. évfolyam 7. mérőlap – tanuló

7. mérőlap

1. Sárga és kék számkártyáid vannak.

Írd le az összes kétjegyű számot, amelynek az első számjegye a sárga kár-
tyák közül való, a második a kék lapok közül!

Milyen lett az összes kétjegyű szám? ..............................................

2. Olvass le szorzást, bennfoglaló osztást és egyenlő részekre osztást a színes 
rudakról!

3. Számolj pontosan! (Ellenőrizd!)

4 6 3 1 3 7 9

45 +   8 = .........

56 +   9 = .........

  4+ 38  = .........

69 +   6 = .........

27 +   7 = .........

32 – 6 = .........

83 – 7 = .........

51 – 4 = .........

95 – 6 = .........

94 – 8 = .........

23 +   8 = ......... 

34 –   9 = .........

  7 + 28 = .........

52 –   5 = .........

79 +   3 = .........



feladatkártyák a 7. ellenőrzés 2. b) feladatához (8 kártyára szétvágva)

A B

8 · 3 7 · 4
A B

18 / 6 15 / 5
C D

6 · 5 3 · 6
C D

24 / 6 28 / 4
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8. mérőlap 

Számok válogatása; szorzás, osztás megjelenítése; összeadás, kivonás teljes 
kétjegyűekkel 

1. Szűkítéssel számok kiválasztása
Egyéni feladatvégzés szóbeli irányítás szerint, feladatlapon. 
Az információkat egyenként adja, megvárva a következő közlés előtt a váloga-
tást.
   Gondoltam egy számra ezek közül:

 61 60 62 63 64 66 65 

A szám páros – Húzd át, amelyik szám nem lehet az én számom!
Több tízese van, mint egyese. – Húzd át, amire ez nem igaz!
Ha összeadod a két számjegyét, akkor 8-nál nagyobb számot kapsz. – Karikázd 
be a gondolt számot!
Írj egy igaz mondatot erről a számról!”

2. a) Szorzás, osztás megjelenítése kirakással
Szervezés 
Csoportokban megfigyelhető tevékenység. Szóban mondjuk el a feladatot.
A szóban megadott szorzásról és bennfoglalásról kell a gyerekeknek képet 
alkotniuk kirakással.
„Koronggal tegyél ki képet erről a szorzásról: hétszer 4!
Szintén koronggal készíts képet erről a bennfoglalásról: 32 : 4!”

2. b) Szorzás, osztás megjelenítése rajzzal, leolvasása rajzról

Rajzot készítettem nektek

Mondok egy bennfoglalást . 

36 : 9 =
Jelöld a rajzon, amit ez kifejez! 
Mást is írj a rajzról
 _________  
 __________   
 __________

3. Összeadás, kivonás teljes kétjegyűekkel
Érdemes felhívni a gyerekek figyelmét, ügyeljenek arra, hogy hozzá 
kell-e adni, vagy el kell venni!
Az eszközt igénylő tanulóknak biztosítsuk, a szükséges eszközöket!

     

     

     

     

     

     

49. modul  2. évfolyam 8. mérőlap – tanító



feljegyzések
a számok válogatása; szorzás , osztás megjelenítése; összeadás, kivonás 
teljes kétjegyűekkel ellenőrzéséről (8. mérőlap)

 Név:  

1. Szűkítéssel számok kiválasztása
a) A szám kiválasztása
helyes:   hiányzik:     hibás: 
b) A 64-ről szóló mondat
 igaz:   hiányzik:     téves:

2. a) Szorzás, osztás megjelenítése kirakással
A szorzás megjelenítése
helyes:   hibás:   
A bennfoglalás megjelenítése
helyes:   hibás:  

2. b) Szorzás osztás megjelenítése rajzzal
A bennfoglalás rajzzal megjelenítve
helyes:   hibás:    hiányos:
A rajzról leolvasott műveletek:
helyes:   hibás:    hiányos:

4. Összeadás, kivonás: teljes kétjegyűekkel

Teljes kétjegyű + teljes kétjegyű tízes átlépés nélkül
hibátlanok száma: 

Teljes kétjegyű + teljes kétjegyű tízes átlépéssel
hibátlanok száma: 
Teljes kétjegyű – teljes kétjegyű tízes átlépés nélkül
hibátlanok száma: 
Teljes kétjegyű – teljes kétjegyű tízes átlépéssel
hibátlanok száma: 
Feladatok vegyesen
helyes:    hibás: 

49. modul  2. évfolyam 8. mérőlap – tanító



49. modul  2. évfolyam 8. mérőlap – tanuló

8. mérőlap

1. Gondoltam egy számra ezek közül:

A szám páros. – Húzd át, amelyik nem lehet az én számom!

Több tízese van, mint egyese. – Húzd át, amire ez nem igaz!

Ha összeadod a két számjegyét, akkor 8-nál nagyobb számot kapsz. – 
Karikázd be a gondolt számot!

Írj egy igaz mondatot erről a számról!

______________________________________________________

2. Rajzot készítettem nektek:

3. Számolj pontosan! (Ellenőrizd!)

26 + 13 = .........

52 + 28 = .........

37 + 28  = .........

44 + 37 = .........

48 – 15 = .........

79 – 34 = .........

81 – 16 = .........

62 – 27= .........

31 + 18 = ......... 

77 – 43 = .........

51 – 39 = .........

64 + 28  = .........

60 61 62 63 64 65 66

Mondok egy bennfoglalást:

36 : 9 = –––––––

Jelöld a rajzon, amit ez kifejez! 

Mást is írj a rajzról!

 ––––––––––––––––––––––––––––

 ––––––––––––––––––––––––––––

 ––––––––––––––––––––––––––––



9. mérőlap

Szétválogatás, szöveges feladat, összeadás, kivonás vegyesen
Szorzótáblák: adott szabályú gép
1. Állatok szétválogatása: négylábú – milyen a többi?

Kilenc állat képét kell a gyerekeknek szétválogatniuk: „négylábú”, és „a 
többi” szempont alapján.
Állatok: gólya, nyúl, béka, teve, tyúk, ló, hal, sas, katicabogár.

    Írd ide, hogy milyen a többi állat!

2. Szöveges feladat szóbeli információval a szorzás értelmezésére.
A 10. m. lap két szöveges feladatát a tanító olvassa fel lassan, hangsúlyoz-
va, közben a gyerekek is olvashatják a saját lapjukról. Elmondja a gye-
rekek teendőit, majd felhívja a figyelmüket, ha elkészültek, ellenőrizzék, 
hogy mindent elvégeztek-e!

A szöveges feladatok megoldási lépéseit ábrázoló képek (jelek) segítik a 
tanulókat a „tennivalók” felidézésében. (Lásd: eszközigény!)
„Négy tennivalótok lesz:

1. Figyelmesen olvassátok el majd még egyszer a szöveges fela-
datot!
2. Készítsetek egyszerű rajzot!
3. Írjátok le számfeladattal, és számítsátok ki!
4. Válaszoljatok a kérdésekre!”

a) Az állatkertbe áprilisban 8 új nyuszit hoztak.
Hány lábuk van? 

4 · 8 =
b) Anna az állatsimogatóban 12 nyuszilábat számlált.
Hány nyuszi lehetett bent?
4 ·  = 12  12 : 4 = 

3. Összeadás, kivonás vegyesen
Figyeljenek a gyerekek a műveleti jelekre!

4. Szorzótáblák: adott szabályú géppel

NÉGYLÁBÚ NEM NÉGYLÁBÚ

49. modul  2. évfolyam 9. mérőlap – tanító



feljegyzések
a 9. mérőlapról

 Név:  

1. Állatok szétválogatása: négylábú, nem négylábú 
Négylábúak megnevezése 
helyes:   hibás:    hiányos:  
A „többi” megnevezése 
helyes:   hibás:     hiányzik:  

2. Szöveges feladat szóbeli információval a szorzás értelmezésére.
Rajz készítése (szorzásról)
helyes:   hiányzik:   hibás:  
A számfeladat felírása 
helyes:    hiányzik:   hibás:
Kiszámítás 
helyes, hiánytalan: hiányzik:   hibás:  
Válasz
helyes   hiányzik:    hibás:
Rajz készítés (bennfoglalásról)
helyes   hiányzik:   hibás:  
A számfeladat felírása 
helyes:    hiányzik:   hibás:  
Kiszámítás 
helyes, hiánytalan: hiányzik:   hibás:  
Válasz
helyes:    hiányzik:    hibás:   

3. Összeadás, kivonás vegyesen
Teljes kétjegyű + teljes kétjegyű tízesátlépéssel
hibátlanok száma: 
Teljes kétjegyű – teljes kétjegyű tízesátlépéssel
hibátlanok száma: 
Feladatok vegyesen
hiányos összeadás:    hibátlanok száma: 
hiányos kivonás:    hibátlanok száma:

4. Szorzótáblák: adott szabályú gép
A hiányzó „bemenő” számok beírása 
helyes, hibátlan:   hiányzik:   hibás: 
A hiányzó „kijövő” számok beírása 
helyes, hibátlan:   hiányzik:   hibás: 

49. modul  2. évfolyam 9. mérőlap – tanító



49. modul  2. évfolyam 9. mérőlap – tanuló/1.

9. mérőlap

1.  Válogasd kétfelé az állatokat úgy, hogy egyik csoportba írd a négylábúakat, 
a másikba a többit!

Az állatok:

gólya     nyúl     béka     teve       tyúk         ló          hal       sas    katicabogár

Írd ide, hogy milyen a többi állat!

2. a) Az állatkertbe áprilisban 8 új nyuszit hoztak. Hány lábuk van?

 Készíts rajzot!

 Írd le számfeladattal, és számítsd ki!

 Válaszolj a kérdésre!

     ______________________________________________________

NÉGYLÁBÚ



 b)  Anna az állatsimogatóban 12 nyuszilábat számlált. Hány nyuszi lehe-
tett bent?

 Készíts rajzot!

 Írd le számfeladattal, és számítsd ki!

 Válaszolj a kérdésre!

     ______________________________________________________

3. Végezd el a műveleteket! (Ellenőrizd!)

4. Ez a gép a          -ben bedobott szám háromszorosát doja ki a         -ben.

 Írd be a hiányzó számokat!

49. modul  2. évfolyam 9. mérőlap – tanuló/2.

32 + 39 = .........

80 – 28 = .........

75 – 50  = .........

49 + 37 = .........

46 + 58 = .........

81 – 78 = .........

56 + 27 = .........

93 – 67 = .........

27 + ......... = 42

 ......... + 36 = 67

75 –  ......... = 48

 ......... – 72 = 27

3 2 1 4 9 7 0 6 8

9 6 3 27 24 12



10. mérőlap 

Szorzótáblák: adott szabályú gép; egyváltozós egyenlőtlenség;
kétváltozós egyenlet

1. a) Szorzótáblák szóbeli ellenőrzése 
Szervezés 
négyfős csoportokban történik a szóbeli ellenőrzés. Egy csoport mindig a tanító vezeté-
sével a szorzótáblák tudásáról számol be egyénileg, szóban. Dobozból húznak egyenként 
a teljes szorzókártya-készletből szorzókártyák közül. Leolvassák, kiszámítják. 5-ször is- 
métlik a húzást, majd csoportváltás.
A többi csoport ez alatt egy-egy gyorsolvasási lapot kap, amit kooperatív munkaformában 
oldanak meg (szóforgó módszerrel).

1. b) Szorzótáblák: adott szabályú gép
A két bemenetű gépeknél fontos lehet megkülönböztetni, hogy melyik nyíláson mit do-
bunk be. Meg szoktuk jelölni a bemeneteket, és vele azonos módon a táblázat megfelelő 
sorát is. Ezeket újra megbeszéljük a gyerekekkel.

3 2 7 8 9 5 8 7 9
4 3 4 7 9 3 6 4 6 7

12 6 27 35 18

A gép szabálya: a      -ben bedobott számot megszorozza az-
zal a számmal, amit a       -ban dobunk be.

2. Adott számok közül válogatva, egyváltozós egyenlőtlenség
Helyes úgy olvasni a nyitott mondatot, hogy a változóra irányuljon a figyelem, ezért a 
kerettel kezdjük az olvasást. Megoldási módszerünk még mindig a próbálgatás, a közelí-
tés. A lejegyzés megbeszélése fontos. A keretet kettőspont után kövesse a számok leírása.
A következő hat szám közül válogass!

20, 22, 23, 24, 25, 26,
Keresd ki azokat, amelyek igazzá teszik a nyitott mondatot! Jelöld ezeket piros pöttyel a 
számegyenesen!
Kék pöttyel jelöld azokat, amelyek nem teszik igazzá!

73 –          < 50         : _______________

3. Adott számok közül válogatva kétváltozós egyenlet
Emlékeztessük a gyerekeket arra, hogy a különböző keretbe írhatnak különböző, de 
egyező számokat is.
Itt van 30 szám (1-től 30-ig felsorolva)
Keress közülük legalább öt olyan számpárt, amely igazzá teszi a nyitott mondatot!”

 +  = 30

                                                                20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

49. modul  2. évfolyam 10. mérőlap – tanító



feljegyzések
a 10. mérőlapról

 Név:  

1. a) Szorzótáblák szóbeli ellenőrzése
A szorzás leolvasása 
  helyes:   hibás
A szorzat   
  helyes:   hibás

1. b) Szorzótáblák: adott szabályú gép 
A hiányzó „bemenő” számok beírása 
Helyes, hibátlan:     hiányzik:    hibás: 
A hiányzó „kijövő” számok beírása 
Helyes, hibátlan:    hiányzik:    hibás: 

2. Adott számok közül válogatva, egyváltozós egyenlőtlenség
A nyitott mondatot igazzá tevő számok 
Helyes, hibátlan:    hiányzik:    hibás: 
Jelölésük a számegyenesen 
Mind helyes    hiányzik:   hibás:
Hamissá tevő számok jelölése a számegyenesen 
Mind helyes    hiányzik:   hibás:

4. Adott számok közül válogatva kétváltozós egyenlet
Az 5 összetartozó számpár 
Minden számpár helyes :   hiányzik:    hibás: 

49. modul  2. évfolyam 10. mérőlap – tanító



10. mérőlap

1. A gép szabálya: a         -ben bedobott számot 
megszorozza azzal a számmal, amit a        -ban 
dobunk be.

Írd be a hiányzó számokat!

2. A következő hat szám közül válogass!

20,   22,   23,   24,   25,   26

Keresd ki azokat, amelyek igazzá teszik a nyitott mondatot! Jelöld ezeket 
piros pöttyel a számegyenesen!
Kék pöttyel jelöld azokat, amelyek nem teszik igazzá!

73 –              < 50         : _______________

                                                                20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

3. Itt van 30 szám. 

Keress legalább öt olyan számpárt, amely igazzá teszi a nyitott mondatot!

 +  = 30

49. modul  2. évfolyam 10. mérőlap – tanuló

3 2 7 8 5 9 8 7 9

4 3 4 7 9 3 6 4 6 7

12 6 27 35 18





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



11. mérőlap 

Sorozat folytatása egyenletes lépésekkel; szöveges feladathoz a
helyes nyitott mondat kiválasztása

1. Szöveges feladathoz illő egyváltozós nyitott mondat kiválasztása, amelyben kétszer 
szerepel a változó

Felidézik, hogy a különböző keretbe írhatnak különböző, és egyező számokat is, de 
egyenlő keretbe csak ugyanazt a számot lehet írni.
A tanító lassan, tagoltan felolvassa a szöveges feladatot.

„Márk a három dobozába összesen 18 teniszlabdát tett. Kettőbe ugyanannyit, a har-
madikba 4-et. Mennyit tehetett az elsőbe és a másodikba?”

Háromféle teendőtök lesz: (A tennivalókat kifejező jelek segítenek)
Készítsetek rajzot!
Válasszátok ki a feladatról szóló nyitott mondatot, és oldjátok meg!
Feleljetek a kérdésre!

  +  + 4 = 18
  +  –  4 = 18
  –  + 4 = 18

2. Sorozatfolytatás egyenletes lépésekkel.
Öt taggal folytassák a gyerekek a sorozatot!

„Folytasd a sorozatokat egyenlő lépésekkel!”

a) 32   35   38   41    _____     ______    ______     ______    _____
   
b) 99   92   85   78    _____     ______    ______     ______    _____

49. modul  2. évfolyam 11. mérőlap – tanító



feljegyzések 

a 11. mérőlapról

 Név:  

1. Szöveges feladathoz illő egyváltozós nyitott mondat kiválasztása, amely-
ben kétszer szerepel a változó

Rajzos megjelenítés  
helyes:   hibás:  
Számfeladat kiválasztása 
helyes:   hibás:  
Kiszámítás
helyes:   hibás:  
Válasz 
pontos:   hibás:

2. Sorozatfolytatás egyenletes lépésekkel
a) A szabály felismerése  
helyes:   nem helyes:
A sorozat folytatása
hibátlan:  1,2 vagy több tévesztés:   nem tudja folytatni: 

b) A szabály felismerése  
helyes:   nem helyes:
A sorozat folytatása
hibátlan:  1,2 vagy több tévesztés:   nem tudja folytatni: 

49. modul  2. évfolyam 11. mérőlap – tanító



49. modul  2. évfolyam 11. mérőlap – tanuló

11. mérőlap

1. Márk a három dobozába összesen 18 teniszlabdát tett. Kettőbe ugyan- 
annyit, a harmadikba 4-et.
Mennyit tehetett az elsőbe és a másodikba?

Készíts rajzot!

Válaszd ki a feladatról szóló nyitott mondatot, és írd le, majd oldd meg!

Felelj a kérdésre!
______________________________________________________

______________________________________________________

2. Folytasd a sorozatokat egyenlő lépésekkel!

a)  32    35    38    41   ______    _______   ______   ______   _______

b)  99    92    85    78   ______    _______   ______   ______   _______

 +  + 4 = 18  +  –  4 = 18  +  + 4 = 18



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanító/1.

Tanítói segédanyag a mérésekhez
12. mérés: Bennfoglaló táblák számfeladatokban; fordított szövegezé-
sű feladat; műveletek monotonitása szöveges feladattal (12. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanító/2.



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanító/3.

(12. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanuló/1.

12. mérőlap

1. Számolj pontosan! (Ellenőrizd!)

2. Figyeld meg, hogy mit csinálhat a gép!

Írd be a hiányzó számokat!

3. A gyereknapon a gyerekek minden tombola húzásánál másképpen csoma-
golták a lufikat. Hány csomagba jutott egyformán?

Töltsd ki a táblázatot!

21 : 3 = .........

35 : 5 = .........

56 : 8  = .........

28 : 4 = .........

42 : 7 = .........

16 : 2 = .........

48 : 6 = .........

63 : 9= .........

24 : ......... = 3

 .........  : 9 = 5

12 : ......... = 6

 .........  : 7 = 4

12 20 16 40 42 63 36 72

6 4 2 8 6 7 9 8

2 5 8

Ennyi lufit osztottak csomagokba Ennyi csomagba jutott 
belőle egyformán 

18 2-esével 9
24 3-asával
35 7-esével
40 4-esével
48 6-osával
72 9-esével



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanuló/2.

12. mérőlap – folytatás

4.  Sárinak és Julinak 100-100 Ft-ja volt. Sári 45 Ft-os füzetet, Juli 32 Ft-os matri-
cát vett. 

 Melyiküknek maradt több pénze?
 Mennyivel több maradhatott?

Lerajzoltam a lányok pénztárcáját.
Annyi pénzérmét húzz át a tárcájukon, amennyi pénzt külön-külön költöt-
tek!

               Sári pénztárcája                                       Juli pénztárcája

Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

Válaszolj!



50. modul  2. évfolyam 12. mérőlap – tanuló/3.

12. mérőlap – folytatás

5. Máténak 27 kazettája van, 3-szor annyi, mint Petrának.
Hány kazettája van Petrának?

Figyelmesen olvasd el még egyszer a történetet!
Húzd alá a fontos tudnivalókat!
Készíthetsz egyszerű rajzot.

Írd le számtannyelven, és oldd meg! 

Felelj a kérdésre!



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanító/1.

13. mérés: Egyenlő részekre osztások; műveletek monotonitása 
számok összehasonlításával; sorozat folytatása (13. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanító/2.



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanító/3.

(13. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanuló/1.

13. mérőlap

1.  Írj a képekről egyenlő részekre osztást!

2. Számolj pontosan! Ellenőrizd!

16 : 4 = .........

18 : 3 = .........

24 : 6  = .........

42 : 7 = .........

63 : 9 = .........

21 : 3 = .........

27 : ......... = 9

 .........  : 4 = 8

40 : ......... = 8

 



50. modul  2. évfolyam 13. mérőlap – tanuló/2.

13. mérőlap – folytatás

3. Melyik több? Azt is írd a jelbe, hogy mennyivel több!
Mielőtt elkezdesz számolni, nézd meg jól a számokat!

24+6 24+7 24 – 7 24 – 8

 
31+8 32+8 67 – 39 67– 40

56+28 56+26 67 – 18 67 – 20

39+25 40+24 67 – 28 69 – 30

4.  Folytasd öt lappal a kis logikai lapok kirakását úgy, hogy háromszög után 
négyszög, négyszög után kör, kör után háromszög következzen!  Rajzold le 
az utolsó lapot!

5. Figyeld meg, mi lehet a szabály, és folytasd a sorozatot!

35  38  42  47  53  ______   ______   ______   ______   ______
 

Folytasd mindkét irányba a megkezdett sorozatot!

______    ______   38   47   56   ______    ______    ______



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanító/1.

14. mérés: Szöveges feladat összeadáshoz, egyenlő részekre osztáshoz 
(14. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanító/2.

(14. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanuló/1.

14. mérőlap

Olvasd el figyelmesen a történeteket!

1.  Az állatkertben nyáron 35 ékszerteknős és 27 mocsári teknős volt kint a ta-
von. Hány teknőst láttak nyáron a látogatók?

 Készíthetsz egyszerű rajzot. 

 Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

 Felelj a kérdésre!

2.  Az állatkertben a zsiráfok ketrece előtt 36 kisgyerek állt. A majmok mutat-
ványát 19 gyerek nézte.

 Mennyivel több gyerek nézte a zsiráfokat?
 Egészítsd ki a rajzot!

 Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

 Felelj a kérdésre!



50. modul  2. évfolyam 14. mérőlap – tanuló/2.

14. mérőlap – folytatás

3. Az egyik iskola négy második osztályának ugyanannyi játékot ajándékoz-
tak a szülők. Hány játék jutott egy-egy osztálynak, ha összesen 32 játékot 
osztottak szét?
Készíthetsz egyszerű rajzot.

 Írd le a feladatot számtannyelven, és oldd meg!

 Felelj a kérdésre!



15. mérés: Összetett szöveges feladat; számalkotása feltétellel (15. m. lap)

50. modul  2. évfolyam 15. mérőlap – tanító

(15. m. lap)



50. modul  2. évfolyam 15. mérőlap – tanuló

15. mérőlap 

1. Olvasd el figyelmesen a szöveges feladatot kétszer!
Áron hétfőn 8 teknőst látott az állatkereskedésben. Kedden visszament, s 
már négyszeresére nőtt a teknősök száma. Szerdán eladtak 13-at.
Hány teknősből választhatott szerdán Áron?

Készíthetsz egyszerű rajzot

Írd le a szöveges feladatot számtannyelven, majd oldd meg!

Felelj a kérdésre!

2. Adok négy számkártyát:

Alkoss belőlük új számokat összeadással, kivonással, szorzással, osztással! 
Legalább négyet, de lehet többet is. (Figyelj arra, hogy egy-egy felírásban 
bármelyik szám csak egyszer szerepelhet!)
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