
Szervusztok! 
Ma gyakorolni fogunk. Oldd meg ezeket a feladatokat a füzetedbe! 

 

1. Számítsd ki a kocka térfogatát és felszínét, ha éle 7 cm! 

2. Mennyi anyag kell a papírdoboz elkészítéséhez, ha hossza 30 cm, szélessége 2 dm, magassága 8 cm? 
Mekkora a doboz űrtartalma? 

3. A medence méretei: hossza 8 m, szélessége 4 m és mélysége 2 m. Mennyibe kerül a kicsempézése, ha 1 
m2 csempe 11 euró? Hány hektoliteres a medence? 

4. Mennyibe kerül a szoba kifestése, ha méretei 50 dm, 300 cm és 20 dm. 1 m2 kifestésének az ára 8 euró? 
Hány m3 a benne lévő levegő? 

5. Milyen nehéz a kocka alakú fémdoboz, ha éle 14 cm, nincs teteje. 1 cm2 súlya 2 g? 

6. A medence méretei: hossza 5 m, szélessége 4 m és mélysége 2 m.  
a) Mennyibe kerül a kicsempézése, ha 1 négyzetméter csempe 11 euró. 
b) Hány liter víz van benne, ha csak a perem alatt 10 cm-rel van a víz?    

7. Hányszor fordul az 5 m3 teherbírású teherautó, ha egy 4 m oldalú kocka alakú gödröt kell kiásni?  

 
 
Egy kis segítség: 
1.feladat-sima kocka térfogata, felszíne 
 
2.feladat-papírdoboz külsejét számítod, tehát téglatest felszíne-vigyázz, az éleknek egyforma 
mértékegységben kell lenni, űrtartalom-térfogat 
 
3.feladat-medence kicsempézése-téglatest felszíne, vigyázz, teteje nincs, vagyis csak1.a.b + 2.b.c + 
2.a.c, hektoliter-térfogatszámítás, 1 hl = 100 l ami 100 dm3 

 
4.feladat-szoba festése-falak-vigyázz, talajt nem festjük, vagyis téglatest felszíne, de csak1.a.b + 2.b.c + 
2.a.c,  mértékegységeket átváltani, levegő-térfogat 
 
5.feladat-kocka felszíne, de nincs teteje, vagyis nem 6.a.a, csak 5.a.a. Ahány cm2, annyiszor 2 gramm 
lesz a tömege. 
 
6.feladat-kicsempézés-felszín teteje nélkül, hány liter-térfogat, de a cé méret 10 cm-rel kevesebb, 
vagyis 2 m – 10 cm = 1,90 m. 
 
7.feladat-földet kell kiásni, vagyis térfogatot számolunk – kocka térfogat. Egy teherautó 5 m3 földet visz 
el egyszerre, vagyis térfogat osztva 5-te, megkapjuk a fordulók számát. Kerekítjük, merd a fordulók 
száma csak egész szám lehet. 

 

Ha kérdésetek van, keressetek….     

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

Legyetek jók és vigyázzatok magatokra!!!!!   

Andrea néni 
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