
 

 

2004/minta2/3. Adott a következő hétjegyű szám: 135947X. Milyen számjegyeket írhatunk az X helyére, hogy az így kapott 

hétjegyű szám 4-gyel osztható legyen?        (2 pont) 

kmat_2005maj/14. Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 21. 

a) Mekkora az első 150 tag összege?         (5 pont) 

Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 25 863. 

b) Igaz-e, hogy 25 863 számjegyeit tetszőleges sorrendben felírva mindig hárommal osztható számot kapunk? (Válaszát 

indokolja!)            (3 pont) 

c) Gábor olyan sorrendben írja fel 25 863 számjegyeit, hogy a kapott szám néggyel osztható legyen. Milyen számjegy állhat a 

tízes helyiértéken? (Válaszát indokolja!)        (4 pont) 

2005/10/2. Peti felírt egy hárommal osztható hétjegyű telefonszámot egy cédulára, de az utolsó jegy elmosódott. A barátja úgy 

emlékszik, hogy az utolsó jegy nulla volt. A kiolvasható szám: 314726_. Igaza lehetett-e Peti barátjának? Válaszát indokolja! (2 

pont) 

2006/10/6. Háromjegyű számokat írtunk fel a 0; 5 és 7 számjegyekkel. Írja fel ezek közül azokat, amelyek öttel oszthatók, és 

különböző számjegyekből állnak!          (2 pont) 

2007/05/12. A 100-nál kisebb és hattal osztható pozitív egész számok közül véletlenszerűen választunk egyet. Mekkora 

valószínűséggel lesz ez a szám 8-cal osztható? Írja le a megoldás menetét!    (3 pont) 

2007/05/18. a) Határozza meg azt a háromjegyű számot, amelyről a következőket tudjuk: 

• számjegyei a felírás sorrendjében egy számtani sorozat egymást követő tagjai; 

• a szám értéke 53,5-szerese a számjegyei összegének; 

• ha kivonjuk belőle az első és utolsó jegy felcserélésével kapott háromjegyű számot, akkor 594 az eredmény. (10 pont) 

b) Sorolja fel azokat a 200-nál nagyobb háromjegyű számokat, amelyeknek számjegyei a felírás sorrendjében növekvő számtani 

sorozat tagjai!            (4 pont) 

c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a b) kérdésben szereplő számok közül véletlenszerűen egyet kiválasztva, a 

kiválasztott szám osztható 9-cel!        (3 pont) 

2007/10/5. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis! 

a) Ha egy természetes szám osztható hattal és tízzel, akkor osztható hatvannal.    (1 pont) 

b) A 20-nál kisebb pozitív prímszámok összege páratlan.      (1 pont) 

c) A deltoid átlói felezik a belső szögeket.        (1 pont) 

2008/05/3. Péter egy 100-nál nem nagyobb pozitív egész számra gondolt. Ezen kívül azt is megmondta Pálnak, hogy a gondolt 

szám 20-szal osztható. Mekkora valószínűséggel találja ki Pál elsőre a gondolt számot, ha jól tudja a matematikát?   (2 pont) 

2008/05/15. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával ötjegyű számokat készítünk az összes lehetséges módon (egy 

számjegyet többször is felhasználhatunk). Ezek között hány olyan szám van, 

a) amely öt azonos számjegyből áll;         (3 pont) 

b) amelyik páros;           (4 pont) 

c) amelyik 4-gyel osztható?          (5 pont) 

2008/10/1. Adja meg a 24 egyjegyű pozitív osztóinak halmazát!      (2 pont) 

2008/10/18. Az autókereskedés parkolójában 1–25-ig számozott hely van. Minden beérkező autó véletlenszerűen kap 

parkolóhelyszámot. 

a) Az üres parkolóba elsőként beparkoló autó vezetőjének szerencseszáma a 7. Mekkora annak a valószínűsége, hogy a kapott 

parkolóhelyszámnak van hetes számjegye, vagy a szám hétnek többszöröse?    (4 pont) 

2009/05/8. Írja fel 24 és 80 legkisebb közös többszörösét! Számítását részletezze!   (3 pont) 

2010/05/1. Sorolja fel a 2010-nek mindazokat a pozitív osztóit, amelyek prímszámok!   (2 pont) 

2010/10/8. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis!  4x1p 

I. Minden prímszám páratlan.  II. Létezik páratlan prímszám. 

III. Minden egész szám racionális szám. IV. Van olyan irracionális szám, amelyik felírható két egész szám hányadosaként. 

2010/okt/1. Írja fel prímszámok szorzataként a 420-at!   (2p) 

kmat_2012_okt/7. Döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis! 

A) A valós számok halmazán értelmezett f (x) = 4 hozzárendelési szabállyal megadott függvény grafikonja az x tengellyel 

párhuzamos egyenes. 

B) Nincs két olyan prímszám, amelyek különbsége prímszám. 

C) Az 1 cm sugarú kör kerületének cm-ben mért számértéke kétszer akkora, mint területének cm2-ben mért számértéke. 

D) Ha egy adathalmaz átlaga 0, akkor a szórása is 0.   (4p) 

kmat2013/maj/12. Adja meg annak valószínűségét, hogy a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 számok közül egyet véletlenszerűen 

kiválasztva a kiválasztott szám prím!     2 pont 

kmat/2013/okt/11. Adja meg annak az eseménynek a valószínűségét, hogy egy szabályos dobókockával egyszer dobva a dobott 

szám osztója a 60-nak! Válaszát indokolja!   2+1p 

kmat_2014/maj/7. Melyik számjegy állhat a 2582X ötjegyű számban az X helyén, ha a szám osztható 3-mal? Válaszát indokolja!

 3p 

kmat/2014/okt/6. Az első 100 pozitív egész szám közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Adja meg annak a valószínűségét, 

hogy a kiválasztott szám osztható 5-tel!   2p 



 

 

 

 

kmat/2015maj/2. Milyen számjegy állhat az X helyén, ha a négyjegyű 361X szám 6-tal osztható? 

kmat/2015/okt/2. 10. Az 50-nél nem nagyobb pozitív páros számok közül egyet véletlenszerűen kiválasztunk. Mennyi a 

valószínűsége annak, hogy néggyel osztható számot választunk? Válaszát indokolja! 3p 

kmat/2016/05/4. Hány olyan háromjegyű pozitív egész szám van, amelynek minden számjegye különböző?  2p 

kmat/2016/05/7. Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!  2p 

A: Ha egy szám osztható 6-tal és 8-cal, akkor osztható 48-cal is.   

B: Ha egy pozitív egész szám minden számjegye osztható 3-mal, akkor a szám is osztható 3-mal.  

C: A 48 és a 120 legnagyobb közös osztója a 12.  

kmat_2016/okt/3. Írja fel a 38-at két különböző prímszám összegeként!  2p 

kmat_2016/okt/4. Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelynek négy különböző páratlan 

számjegye van?  

kmat_2017/okt/2. Az A halmaz elemei a 12 pozitív osztói. A B halmaz elemei a 15-nél kisebb (pozitív) prímszámok. 

Adja meg elemei felsorolásával az A, a B és az A \ B halmazt! 

kmat_2017/okt/5. Milyen számjegyeket írhatunk a c helyére, hogy a 64c39c hatjegyű szám osztható legyen 3-mal? Válaszát 

indokolja! 

 


