
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Az óra témája: Felmérő 

Időpont: 04.24. péntek 

Feladatok: 

Házi feladat: Tankockák 

A jelszó: RADIUS volt, jelentése sugár, ami kör sugarát jelöli. 

 

Felmérő 

Oldd meg tetszőleges sorrendben a következő oldalakon található feladatokat! 

A füzetedben vagy egy lapon dolgozz! Mindig írd a feladat elé a sorszámát! 

 

Tanácsok: 

1. feladat: Rajzold le a halmazábrát és írd bele a számokat! 

2. feladat: Elég leírnod: Csak a négyzetre igaz illetve Mindkettőre igaz. Utána írd a számokat! 

3. feladat: Elég leírnod: Párhuzamos, merőleges, kitérő. Utána írd a betűket! 

4. feladat: Rajzold le a köröket a füzetedbe körzővel! Ha nincs, rajzolj körül egy kisebb poharat! 

                    Ezekbe rajzold be színessel a kért alakzatokat! 

 

Ha az összes feladatot megoldottad fotózd le! 

Erre a címre küldjétek vissza hétfő estig! 

 

Házi feladat: NINCS 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 93. oldal 5. feladat 

Feladatonként 1-1 pont jár. 5 pont pedig egy ötöst ér. 

 

A felmérő megoldásait akkor küldöm, ha mindenkitől visszakaptam már a megoldásokat. 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010502_1__teljes.pdf 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010502_1__teljes.pdf


2020.04.24. Felmérő ................................................... 

 Geometriai alapismeretek név, osztály 

 

1. Írd az alakzatok sorszámát a halmazábra megfelelő részébe! /10 pont 

 

 

 

   

 

2. Döntsd el, hogy a négyzetre vagy a négyzetre és a téglalapra, azaz mindkettőre  igaz az 

állítás!  

Írd az állítás sorszámát a megfelelő helyre! 

/10 pont 

 1. Négy oldala van és négy csúcsa van. 2. Konvex sokszög.  

 3. A szomszédos oldalai merőlegesek egymásra. 4. Minden oldala egyenlő.  

 5. Van két egyenlő oldala. 6. Van két párhuzamos oldala.  

 7.  Szemben levő oldalai párhuzamosak egymással. 8. Átlói felezik egymást.  

 9. Átlói merőlegesek egymásra. 10. Átló egyenlő hosszúak.  

 Csak a négyzetre igaz: Mindkettőre igaz: 
 

 

 

3. Nézd meg az ábrákon látható szakaszokat!  

Írd a betűjelüket (ALATTUK VAN) a megfelelő helyre! 

/12 pont 

 
Párhuzamos: ........................ Merőleges: .......................... Kitérő: ................................. 
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Értékelés: összesen 40 pont 

36 - 40 pont ötös 

30 - 35 pont négyes 

20 - 29 pont hármas 

12 - 19 pont kettes  

0 - 11 pont egyes              Ilyen biztos nem lesz. Ugye? 

 

 

 

4. Rajzold be zölddel és jelöld a körök részeit a megadott betűkkel! 

 

/8 pont 

 

    

 

 k: körvonal r: a kör sugara d: a kör átmérője h: a kör húrja  

 

    

 

 e: a kör érintője s: a kör szelője c: körcikk ks: körszelet  

      

    Elérhető pontszám: /40 pont 


