Számelmélet
oszthatóság, prímszámok
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1. Add meg a következő számok első tíz többszörösét!
b) 4
a) 2

Markovics Dávid
c) 5

d) 17

2. Add meg a 48 és a 72 összes osztóját!
3. |12 és |42. Milyen számok írhatok a „” és a „” helyére?
4. A 100𝐸 busz 13 percenként közlekedik. Az első járat reggel 05:00-kor indul. Mikor kell indulnia a 6. busszal a
sofőrnek, hogy pontosan tartsa a menetrendet?
5. Egy nyomdában ívekből fűzik össze a könyveket, újságokat. Hány oldalas kiadványokat készíttethetünk, ha 1 ív =
16 oldal, és legfeljebb 300 oldal lehetséges.
6. A 1; 2; 3; 4; 8; 9 számok közül melyik osztója a 12-nek? miért?
7. Soroljuk fel a 14 és a 48 osztóit! Készítsünk halmazábrát, és írjuk bele az osztókat! Mely számok kerülnek a 14
osztói és a 18 osztói halmazának a közös részébe?
8. Mennyi lehet egy természetes szám 6-os osztási maradéka?
9. A számegyenes nemnegatív felét feltekertük egy egységnyi oldalú (szabályos)
A.) háromszögre
B.) ötszögre

10. Mely csúcsokhoz kerülnek a következő számok (mindkét síkidom esetében külön-külön)? Milyen szabályosság
figyelhető meg az egyes csúcsokhoz írt számokkal?
a) 28
c) 83
e) 55
g) 71
b) 57
d) 233
f) 68
h) 127
11. 2020. decemberében vasárnap jött a mikulás (dec.6.). Milyen napra esik az új év első napja?
12. 1848. szökőév volt, február elsején kedd volt. Milyen napra esett március 1-je és 15-e?
13. Adott az alábbi sorminta. Mi lesz a 20. és a 942.elem?
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14. Adott az alábbi sorminta. Mi lesz a 20. és a 942.elem?

15. Alakítsuk az adott törteket tizedes törtté úgy, hogy a számlálót elosztjuk a nevezővel! Állapítsuk meg, hogy
milyen számjegy áll a tizedesvessző utáni 78. helyen!
a)

5
7

= 5∶7=

b)

39
110

= 39 ∶ 110 =

16. Milyen számjegyeket írhatunk a „” helyére, hogy igaz állításokat kapjunk?
a) 2|54
b) 2|934

c) 3|55
d) 3|10

e) 4|34
f) 4|140

g) 5|74
h) 5|00

17. Milyen számjegyeket írhatunk a „” és a „” helyére, hogy igaz állításokat kapjunk?
a) 6|432

b) 8|480

c) 12|901

d) 30|155

e) 57
f) 63

g) 92
h) 43

18. Végezzük el az adott számok prímtényezős felbontását
a) 24
b) 30

c) 75
d) 120

19. Az előző feladat (17-es) a)-d) részfeladataiban határozzuk meg az összes osztójukat!
20. Döntsük el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz (I), melyik hamis (H)!
 Van két olyan prímszám, amelyek szorzata is prím.
 Minden prímszám páratlan.
 Van olyan prímszám, amelyiknél 2-vel nagyobb szám is prím.
 Nincs olyan prímszám, amelyiknél 3-mal nagyobb szám is prím.
 Ha egy szám 10-nek többszöröse, akkor többszöröse 5-nek is.
 Ha egy szám 5-nek többszöröse, akkor többszöröse 10-nek is.
 Ha egy szám 10-zel osztható, akkor 5-tel is osztható.
 Ha egy szám 5-tel osztható, akkor 10-zel is osztható.
21. Mi a legnagyobb közös osztó? Készítsünk halmazábrát az osztókról!
a) 𝑙𝑛𝑘𝑜(72; 60)
b) 𝑙𝑛𝑘𝑜(52; 64)

c) 𝑙𝑛𝑘𝑜(126; 294)
d) 𝑙𝑛𝑘𝑜(1512; 1872)

e) 𝑙𝑛𝑘𝑜(48; 72)
f) 𝑙𝑛𝑘𝑜(72; 84)

22. Egyszerűsítsük a következő törteket!
a)

63
84

=

c)

57
63

=

b)

76
84

=

d)

76
63

=
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g) 𝑙𝑛𝑘𝑜(105; 108)
h) 𝑙𝑛𝑘𝑜(91; 143)
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23. A 6. évfolyam sportnapján 42 fiú és 70 lány vesz részt. A lányok és a fiúk tekintetében azonos összetételű és
egyenlő létszámú csapatokat szeretnének kialakítani. A megadott feltételekkel legfeljebb hány csapat alakítható ki?
24. Mi a legnagyobb közös osztó?
a) 𝑙𝑛𝑘𝑜(16; 18; 23) =

b) 𝑙𝑛𝑘𝑜(99; 36; 12) =

25. A kalózok egy szigeten egy láda kincsre bukkantak. A ládában 196db ezüstérme, 182db aranyérme és 126db
igazgyöngy volt. Hány kalóz lehetett a szigeten, ha mind a három féle kincset igazságosan el tudták osztani?
26. Írjuk fel az 𝑋-szel és 𝑌-nal jelölt számok legnagyobb közös osztóját prímtényezők szorzataként!
a) 𝑋 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 7 ⋅ 7
b) 𝑋 = 2 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 11 ⋅ 11 ⋅ 13
𝑌 =2⋅2⋅3⋅3⋅5⋅5⋅7
𝑌 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 11 ⋅ 19
𝑙𝑛𝑘𝑜(𝑋; 𝑌) =
𝑙𝑛𝑘𝑜(𝑋; 𝑌) =
27. Készítsünk halmazábrát, amelyben a 12 és a 15 többszöröseinek a halmazát jelöljük! Írjuk bele ezen két szám
legfeljebb kétjegyű többszöröseit!
28. Mi a legkisebb közös többszörös?
a) 𝑙𝑘𝑘𝑡[12, ; 35]
b) 𝑙𝑘𝑘𝑡[12; 105]

c) 𝑙𝑘𝑘𝑡[35; 36]
d) 𝑙𝑘𝑘𝑡[15; 28]

e) 𝑙𝑘𝑘𝑡[20; 21]
f) 𝑙𝑘𝑘𝑡[28; 45]

g) 𝑙𝑘𝑘𝑡[14; 17]
h) 𝑙𝑘𝑘𝑡[29; 39]

29. Végezzük el a kijelölt műveleteket!
a)

4
5

3

1

+2−3=

b)

5
8

1

3

− 125 + 50 =

30. Egy házibuliban 30 pohár üdítőt raktak ki egy hosszú asztalra. Zsuzsi minden 2. pohárba tett szívószálat, Petra
pedig minden 3. pohárba jégkockát. Hány pohárba került szívószál és jégkocka is? Melyek ezek?
31. Két matróz jó barátságban van, de különböző teherhajókon dolgoznak. Bostonból egyszerre indulnak el.
Különböző útvonalakat bejárva az egyik 18 naponként, a másik 21 naponként tér vissza Bostonba. Hány naponként
találkozhatnak?
32. Hány olyan egész centiméter oldalhosszúságú téglalap van, amelynek területe négyzetcentiméterben mérve éppen
a 2006?
33. Hány olyan egész centiméter élhosszúságú téglatest van, melynek térfogata köbcentiméterben mérve éppen a
2006?
34. Egy 102 cm hosszú vezetéket 15 cm és 12 cm hosszú darabokra akarunk szétvágni úgy, hogy hulladék ne legyen.
Hány darab 15 cm-es és hány darab 12cm-es lehet a vezetékdarabok között?
35. Írjuk fel az 𝑋-szel és 𝑌-nal jelölt számok legkisebb közös többszörösét prímtényezők szorzataként!
a) 𝑋 = 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 19
b) 𝑋 = 5 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 11
𝑌 =2⋅3⋅3⋅5⋅5⋅7
𝑌 = 7 ⋅ 7 ⋅ 11 ⋅ 11 ⋅ 13
𝑙𝑘𝑘𝑡[𝑋; 𝑌] =
𝑙𝑘𝑘𝑡[𝑋; 𝑌] =
36. * Volt egyszer egy király, aki tévedhetetlennek és nagyon okosnak képzelte magát. Egyszer azt mondta az egyik
rabnak: „Adj fel nekem egy rejtvényt és én megoldom. Amíg nem tudom a megoldást, addig szabadon járhatsz,
kellhetsz az udvaromban. De ha a rejtvényt megfejtem, úgy halál fia vagy.” A rab ravasz választ eszelt ki: „Keresd
meg királyom a legkisebb négyjegyű barátságos számpárt!” A történet szerint a rab túlélte a királyt.
Mi tudjuk, hogy a királynak az 1184 és 1210 számpárokat kellett volna megtalálnia. Lássuk be, hogy ez a számpár
barátságos!
Két természetes szám barátságos számpárt alkot, ha az egyik szám önmagánál kisebb osztóinak összege, a másik
számot adja, és fordítva.
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