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SZÁMELMÉLET 
 

 Feladat Év Kész Nem 
ment 

1) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül 
melyik igaz és melyik hamis! 
 
I. Minden prímszám páratlan.  
II. Létezik páratlan prímszám. 

2010. október 
8. feladat 
2 pont 

  

2) Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy 
hamis! 
 
Nincs két olyan prímszám, amelyek 
különbsége prímszám. 
 

2012. október 
7 b) feladat 
1 pont 

  

3) Adja meg a 24 egyjegyű pozitív osztóinak 
halmazát! 

2008. október 
1. feladat 
2 pont 

  

4) Sorolja fel a 2010-nek mindazokat a pozitív 
osztóit, amelyek prímszámok! 

2010. május 
1. feladat 
2 pont 

  

5) Írje fel prímszámok szorzataként a 420-at! 2011. október 
1. feladat 
2 pont 

  

6) Adottak a következő számok: 
𝑎 =  23 ∙ 5 ∙ 72 ∙ 114  és 𝑏 = 2 ∙ 52 ∙ 113 ∙ 13. 
Írje fel a és b legnagyobb közös osztóját és 
legkisebb közös többszörösét! A kért 
számokat elegendő prímtényezős alakban 
megadni. 

2011. május 
4. feladat 
2 pont 
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7) Írja fel 24 és 80 legkisebb közös 
többszörösét! 
 
Számítását részletezze! 

2009. május 
8. feladat 
3 pont 

  

8) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül 
melyik igaz és melyik hamis! 
 
a) Ha egy természetes szám osztható hattal 
és tízzel, akkor osztható hatvannal. 
b) A 20-nál kisebb pozitív prímszámok 
összege páratlan.  

2007. október 
5 a)b) feladat 
2 pont 

  

9) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül 
melyik igaz és melyik hamis! 
 
a) Ha egy természetes szám 4-gyel osztható, 
akkor páros.  
b) Ha egy természetes szám páros, akkor 
osztható 4-gyel. 
c) A párosság a néggyel oszthatóság 
szükséges feltétele. 
d) A párosság a néggyel oszthatóság 
elégséges feltétele 

2006. május 
matmagyar 
3. feladat 
4 pont 

  

10) Állapítsa meg a következő állítások 
mindegyikéről, hogy igaz vagy hamis! 
 
A:   Ha egy páros szám osztható 9-cel, akkor 
18-cal is. 
B:   Minden 100-zal osztható szám 200-zal is 
osztható. 
C:   Van olyan 100-zal osztható szám, ami 13-
mal is osztható. 
D:   Csak a 3-mal osztható páros számok 
oszthatóak hattal.  
 

2013. május 
matmagyar 
11. feladat 
4 pont 

  

11) Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy 
hamis! 
 
Ha egy szám osztható 36-tal, akkor osztható 
12-vel is.  
 
Írja le az állítás megfordítását is! 

2009 május 
matmagyar 
3. feladat 
2 pont 
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12) Döntse el az alábbi állítások mindegyikéről, 
hogy igaz vagy hamis! 
 
A:   Két valós szám közül az a nagyobb, 
amelyiknek a négyzete nagyobb. 
B:   Ha egy szám 5-tel és 15-tel is osztható, 
akkor a szorzatukkal is osztható.  

2012. május 
matmagyar 
12 a)b) feladat 
2 pont 

  

13) Adja meg az alábbi állítások logikai értékét 
(igaz vagy hamis)! 
 
A)   Két különböző pozitív egész szám 
legnagyobb közös osztója mindig kisebb 
mindkét számnál.  
B)   Két különböző pozitív egész szám 
legnagyobb közös osztója mindig osztója a 
két szám összegének.  
C)   Két különböző pozitív egész szám 
legnagyobb közös osztója nem lehet 1.  

2013. október 
4. feladat 
2 pont 

  

14)  Döntse el az alábbi állítások mindegyikéről, 
hogy igaz-e vagy hamis! 
 
A:   Ha két szám négyzete egyenlő, akkor a 
számok is egyenlők. 
B:   A kettes számrendszerben felírt 10100 
szám a tízes számrendszerben 20.  

2011. május  
12 a)b) feladat 
2 pont 

  

15) Hány ötjegyű pozitív szám van a kettes 
számrendszerben?  

2013. május 
matmagyar 
8. feladat 
2 pont 

  

Feladatok könyvekben, munkafüzetekben 

Matematika feladatgyűjtemény 9-10. osztály  1153- 1193 

Matematika feladatgyűjtemény 11-12. osztály 5134- 5169 

Sokszínű matematika 9.osztály  67. oldal, 70. oldal74. oldal 

Matematika Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény 1. (sárga) 51.o. - 79.o.  

Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából (zöld) 445 o. - 455. o.  

Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika 1. 427- 496 


