
 

 

Oszthatóság  

 

 

Az a osztója b-nek, ha van olyan egész szám, amivel a-t szorozva b-t kapok. (Az a osztója b-nek, ha 

egész számszor megvan benne.) 

 

Ha a|b, akkor a b többszöröse az a-nak. 

 

Az osztás tulajdonságai: 

 

1. a|1  a  1 

2.  a N      a|a 

3. a|b és  b|a  a  b 

4. a|b és a|c  a| b  c  

6. a| b  c    és  a|b  a|c 

7. a|b és b|c  a|c (az osztás tranzitív)  

 

Oszthatósági szabályok: 

 

– Kettővel oszthatók a páros számok. 

– Hárommal oszthatók azok a számok, amelyek számjegyeinek összege osztható hárommal. 

– Néggyel oszthatók azok a számok, amelyeknek az utolsó két számjegyéből álló szám osztható 

néggyel. 

– Öttel oszthatók azok a számok, amelyek 0-ra vagy 5-re végződnek. 

– Hattal oszthatók azok a számok, amelyek párosak és a számjegyeik összege osztható hárommal. 

– Nyolccal oszthatók azok a számok, amelyeknél az utolsó 3 számjegyből álló szám osztható 

nyolccal. 

– Kilenccel oszthatók azok a számok, amelyek számjegyeinek összege osztható kilenccel. 

– Tizeneggyel oszthatók azok a számok, amelyek számjegyeit váltakozó előjellel összeadva 11-gyel 

osztható számot kapunk. 

 

Feladatok: 

1. Mutassa meg, hogy két szomszédos egész szám szorzata mindig osztható kettővel! 

2. Mutassa meg, hogy három szomszédos egész szám szorzata mindig osztható hattal! 

3. Három szomszédos egész szám szorzata mikor osztható 24 –gyel? 

4. Mivel osztható mindig 4 szomszédos egész szám szorzata? 



 

 

5. Mivel osztható mindig 5 szomszédos egész szám szorzata? 

6. Melyik az a legkisebb és legnagyobb kétjegyű szám, ami 2-vel, 3-mal, 4-gyel és  5-tel osztva 
maradékul rendre 1-et, 2-t, 3-at, 4-et kapunk? 

7. Számológép használata nélkül mutassa meg, hogy a következő állítások igazak! 

a) 5|1111+4  b) 3|1020+2  c) 6|1010+14  d) 9|1033+8  e) 72|1020+8 

8. Ha  3|1234x5,  akkor mennyi lehet az x értéke? 

9. Ha 4|1234x6,  akkor mennyi lehet az x értéke? 

10. Ha 4|12345x,  akkor mennyi lehet az x értéke? 

11. Ha 9|1234x5,  akkor mennyi lehet az x értéke? 

 

A prímszámok 

A prímszámok azok a számok, amelyeknek pontosan két osztója van.  Az 1 nem prímszám. 

Összetett számok azok a számok, amelyeknek van valódi osztójuk. (Nem csak 1-gyel és 

önmagukkal oszthatók) 

A prímtényezős felbontás:  60  106  2523  22
35 

  

A számelmélet alaptétele: Bármely összetett szám (a tényezők sorrendjétől eltekintve), csak 

egyféleképpen bontható fel prímszámok szorzatára. 

A prímszámokat meghatározhatjuk pl. az Eratosztenészi-szitával. 

Feladatok: 

1. Összetett számok-e a következő számok? a ) 1018 – 59;     b) 1 000 000 000 035; c) 1022–7 

2. Mutassa meg, hogy a következő számok nem prímek! a) 600 000 000 021  b) 520+7 

 

Az „a” akkor és csak akkor osztója „b”-nek, ha az „a” össze prímtényezője szerepel a „b” 

prímtényezős felbontásában. 

A legnagyobb közös osztó meghatározása: Két vagy több szám legnagyobb közös osztóját úgy 

határozhatjuk meg, hogy vesszük a számok prímtényezős felbontását, kiválasztjuk a közös 

prímtényezőket és az előforduló legkisebb kitevőn összeszorozzuk őket. 

Ha a két szám legnagyobb közös osztója 1, akkor relatív prímek. (Nincs közös prímtényezőjük!) 

Legkisebb közös többszörös meghatározása: Két vagy több szám legkisebb közös többszörösét 

úgy határozhatjuk meg, hogy vesszük a prímtényezős felbontásokban szereplő prímtényezőket az 

előforduló legnagyobb kitevőn, és összeszorozzuk. 

Feladatok: 



 

 

1. Határozzuk meg a következő számok legnagyobb közös osztóját, és legkisebb közös 

többszörösét! 

 a) 438; 126  b.) 36; 96  c.) 128; 512  d.) 101; 211 
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2. Egyszerűsítse! 
2520

1650
   Végezze el!  

1 1
  

1650 2520
   

 


