
Szervusztok! 
 

Remélem mindenkinek sikerült megoldani a tegnapi feladatokat és elküldeni nekem.  

Aki még nem tette meg, kérem mihamarabb tegye meg.  NE FELEJTSD!!!! 

Én jelölöm magamnál a már elküldött dolgokat.  

 

Most egy feladatlapot küldök, amin 17 feladatot találsz.  

Ezek megoldását oszd be két-három napra. 

Ha tudod, nyomtasd ki a feladatlapot, de ez egyáltalán nem kötelező.  

Bátran oldd a füzetbe.  

Írd fel, hogy Térfogat, felszín – összefoglaló  és számolj! 

A feladatok között lesznek könnyebbek, nehezebbek is.  

Ha valamelyiket nem tudod, majd a megoldások alapján próbáld megérteni.  

Ha így sem megy, másold bele a megoldást a füzetbe és tegyél a példához egy kérdőjelet, 

majd a suliban megbeszéljük.  

Majd a napokban küldöm a megoldásokat is! 

 

És egy kis szórakozás, próbáld ki!!!!! 

https://www.okosdoboz.hu/jatek?id=855&AbilityArea=4&NatTemakor=469 

 

Legyetek jók és vigyázzatok magatokra!!!!!   

Messenger, telefon: 0903 949 333,  email:  andrea@maly.sk    

Andrea néni 

 
 

  

https://www.okosdoboz.hu/jatek?id=855&AbilityArea=4&NatTemakor=469
mailto:andrea@maly.sk


Név:____________________________________ Osztály:________  Térfogat, felszín - összefoglaló 

1. A medence téglatest alakú, hossza 6,7 m, szélessége 3,2 m és mélysége 1,5 m. Mennyi víz van benne, ha 

a három negyedéig van megtöltve? 

A) 32,16 m3  B) 1,125 m3   C) 16,08 m3   D) 24,12 m3  

2. Hányszor nagyobb a 10 cm élű kocka térfogata, mint a 10 mm oldalú kocka térfogata? 

A) 10-szer   B) 10 000-szer  C) 1 000-szer   D) 100-szor  

3. Hányszor kisebb a bal oldali téglatest térfogata, mint a jobb oldalié? 

A) 2-szer    

B) 8-szor    

C) 4-szer    

D) 6-szor 

 

4. Az ábrán egy 64 cm3-es kocka hálója látható. 

 Számítsd ki a felszínét!         

 

 

 

5. A víztartály téglatest alakú, melynek alapja egy négyzet, melynek oldala 2 m. Mélysége 3 m. Hány 

literrel több víz fér ebbe a tartályba, ha mindkét alapélét 1 m-rel megnagyobbítjuk, és a mélységet is fél 

méterrel növeljük? 

A) 15 000 l  B) 2 000 l   C) 31 500 l   D) 19 500 l 

6. Az ábrán látható alakzatot kipótoljuk a lehető legkevesebb  

kis kockával úgy, hogy egy nagy kockát kapjunk. 

Mekkora lesz az így keletkezett nagy kocka térfogata? 

Egy kis kocka éle 2 cm.        

 

 

7. Hány tonnás az a márványkocka, melynek éle 3 m, ha 1 dm3 márvány 2 800 gramm? 

8. A kocka térfogata 8 dm3. Számítsd ki a felszínét! 

A) 512 dm2   B) 4 dm2   C) 24 dm2   D) 384 dm2 

9. A betonpillér föld feletti része téglatest alakú (ábra).  

Hány m2-ert kell befesteni, ha kétszer festjük a pillért? 

 

 

 



10. Az ábrán látható test 1 cm élű kockákból áll. 

Számítsd ki ennek a testnek a felszínét!  

 

 

 

11.  Az ábrán látható téglatest térfogat 13,68 dm3.  

Számítsd ki a felszínét! 

 

 

 

12. Az ábrán látható kocka éle 4 cm.  

Mekkora lesz annak a testnek a felszíne  

az eredeti kockához képest, amely úgy keletkezik,  

hogy a kocka minden éléből elveszünk kettő kockát (ábra)? 

 

13. Az ábrán látható hasáb minden sarkából  

elveszünk egy 1 cm élű kockát.  

Mekkora lesz az így keletkezett test felszíne? 

 

14. Az ábrán egy kocka hálója látható.  

A háló kerülete 42 mm. 

Számítsd ki ennek a kockának a felszínét! 

 

15. A festőnek ki kell festenie az osztály falait és a plafont. Az osztály méretei: 10,5 m x 7,3 m x 3 m. Az 

ablakok és ajtók a felület 40 %-át teszik ki. Hány m2-et kell kifesteni? 

A) 156,06 m2   B) 260,10 m2   C) 183,45 m2  D) 110,07 m2  

16.  Az ábrán látható test 4 cm élű kis kockákból van összeragasztva. 

A kockák egész lapjaikkal vannak összeragasztva.  

Mekkora ennek a testnek a felszíne? 

 

17.  Rajzold le az ábrán látható testet 

 különböző nézetekből:  

elölnézetből,  

jobb oldalnézetből, alulnézetből.  

 


