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Számok oszthatósága 
 

1. Egy természetes szám pontosan akkor osztható 10–zel, ha az utolsó számjegye 0. 

2.  Egy természetes szám pontosan akkor osztható 100–zal, ha az utolsó két számjegye 0. 

3.  Egy természetes szám pontosan akkor osztható 1000–rel, ha az utolsó három számjegye 0. 

4. Egy természetes szám pontosan akkor osztható 2–vel, ha az utolsó számjegye 0; 2; 4; 6 vagy 8. Páros számok. 

5.  Egy természetes szám pontosan akkor osztható 3–mal, ha a számjegyeinek összege osztható 3-mal. 

6.  Egy természetes szám pontosan akkor osztható 4–gyel, ha az utolsó két  számjegyéből álló kétjegyű szám osztható 4-gyel. 

7.  Egy természetes szám pontosan akkor osztható 5–tel, ha az utolsó számjegye 0 vagy 5. 

8.  Egy természetes szám pontosan akkor osztható 6–tal, ha osztható kettővel és hárommal is. 

9.   Egy természetes szám pontosan akkor osztható 9–cel, ha a számjegyeinek összege osztható 9-cel. 

 

Azokat a számokat, amelyek csak eggyel és saját magukkal oszthatók, prímszámoknak nevezzük.  

A legkisebb prímszám a 2.  (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...) 

Azokat a számokat, amelyek az egyen és saját magukon kívül más számmal is oszthatók, összetett számoknak nevezzük.  

Egy szám akkor osztója egy másik számnak, ha abban a másik számban maradék nélkül megvan.  

Egy szám valahányszorosát a szám többszörösének nevezzük.   

Azokat a számokat, amelyeknek nincs közös osztójuk, relatív prímszámoknak nevezzük.  
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Törtek 
 
A tört nevezője azt mutatja, hogy hány egyenlő részre osztjuk az egészet. A számláló pedig azt, hogy ezekből a részekből hányat 

veszünk el. 

Azt a törtet, amelynek a számlálója kisebb, mint a nevezője, valódi törtnek nevezzük. Értéke kisebb, mint 1. 

Azt a törtet, amelynek a számlálója nagyobb, mint a nevezője, áltörtnek nevezzük. Értéke nagyobb, mint 1. Az áltörteket felírhatjuk 

vegyes szám alakjában is.  

Ha a tört számlálója és a nevezője egyenlő, akkor az értéke 1. 

Egyenlő nevezőjű törtek közül az a nagyobb, amelyiknek a számlálója nagyobb.  

Egyenlő számlálójú törtek közül az a nagyobb, amelyiknek a nevezője kisebb. 

A törtet úgy bővítjük, hogy a számlálót és a nevezőt is megszorozzuk ugyanazzal a nullától különböző számmal.   

A törtet úgy egyszerűsítjük, hogy a számlálót és a nevezőt is elosztjuk ugyanazzal a nullától különböző számmal.  Ez a szám a számláló 

és a nevező közös osztója. 

Bővítéskor és egyszerűsítéskor a tört értéke nem változik 


