
Számelmélet 

 

 

Definíció: Az a természetes szám osztója a b természetes számnak, ha van olyan c természetes 

szám, hogy bca = . (Azt is mondhatjuk, hogy a b osztható a-val, vagy a b az a-nak 

többszöröse.) 

Jelekkel: bcachababa = :,,, NN N . 

 

Definíció: Egy természetes szám valódi osztói azok az osztói, amelyek nem egyenlők magával 

a természetes számmal és az 1-gyel. (A szám maga, valamint az 1 a nem valódi osztók.) 

 

 

Prímszámok, összetett számok 

 

Definíció: Egy 1-től természetes számot prímnek nevezünk, ha csak nem valódi osztói vannak, 

azaz csak az 1-gyel és saját magával osztható. 

Például: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; … 

 

Tétel: Végtelen sok prímszám van. 

 

Definíció: Egy természetes számot összetett számnak nevezünk, ha nem törzsszám és nem 

prím. 

 

Tétel: Bármely összetett szám a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelműen írható fel 

prímszámok szorzataként. Ez a számelmélet alaptétele. 

 

1. Bontsuk prímtényezők szorzatára a következő számokat: 150; 168; 350; 504; 640; 980. 

2. Számítsuk ki a következő törtek értékét! 
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Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

 

Definíció: Két természetes szám legnagyobb közös osztója az a természetes szám, amely 

mindkét számnak osztója, és az összes többi közös osztónak többszöröse. Jele: ( )ba; . 

 

Definíció: Ha két természetes szám legnagyobb közös osztója 1, akkor a két szám relatív prím. 

 

3. Határozzuk meg a következő számok legnagyobb közös osztóját: (90; 108), (180; 600), 

(924; 980). 
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Definíció: Két természetes szám legkisebb közös többszöröse az a természetes szám, amely 

mindkét számnak többszöröse, de minden más közös többszörösnek osztója. Jele:  ba; . 

 

4. Határozzuk meg a következő számok legkisebb közös többszörösét: [18; 254], [45; 150], 

[100; 225]. 

 

5. Az út egyik oldalán villanyoszlopok állnak 60 m távolságra egymástól. A másik oldalon 

fák állnak 35 m-re egymástól. Egyik helyen egymással szemben van egy villanyoszlop és 

egy fa. Legközelebb hány m-re lesz ismét egymással szemben fa és villanyoszlop? 

 

6. Egy autóbusz-végállomásról egyszerre indítanak déli 12 órakor két különböző útvonalon 

közlekedő buszt. Az egyik útvonalon 12 percenként, a másikon 15 percenként indulnak a 

kocsik. Mikor fog ismét egyszerre indulni két busz a végállomásról? 

 

7. Két inga lengésideje 36 másodperc és 45 másodperc. Ha a két ingát egyszerre indítjuk, 

akkor lengésük során legkorábban mennyi idő múlva kerülnek újra egyszerre az indulással 

azonos fázisba? 

 

 

Oszthatósági szabályok 

 

2-vel való oszthatóság. A szám utolsó számjegye a következő lehet: 0; 2; 4 ; 6; 8. 

3-mal való oszthatóság. A számjegyek összege osztható hárommal. 

4-gyel való oszthatóság. Az utolsó két számjegyből álló szám osztható néggyel. 

5-tel való oszthatóság. A szám utolsó számjegye 0 és 5 lehet. 

6-tal való oszthatóság. A számjegyek összege osztható hárommal és a szám maga páros. 

8-cal való oszthatóság. A szám utolsó három számjegyéből álló szám osztható nyolccal. 

9-cel való oszthatóság. A számjegyek összege osztható kilenccel. 

10-zel való oszthatóság. A szám 0-ra végződik. 

11-gyel való oszthatóság. A szám számjegyeit váltakozó előjellel összeadjuk, és ha az így 

kapott szám osztható 11-gyel, akkor az eredeti is. 

25-tel való oszthatóság. A szám utolsó két számjegye: 00, 25, 50, 75. 

125-tel való oszthatóság. Az utolsó három számjegyből álló szám osztható 125-tel. 

 

8. Határozzuk meg a hiányzó számjegyeket úgy, hogy az állítások igazak legyenek! 

 

;42343 yx    ;1245 ba    ;7839 a  

;18976 yx    ;327512 yx    ;327515 yx  

a3255118    ;3524 yx    ;453236 yx  

;641545 yx    ;35290 yx  


