
Matematika elmélet 

1. Hogy adunk össze azonos előjelú számokat? 

Azonos előjelű számokat úgy adunk össze, hogy a tagok abszolút értékeit összeadjuk, és az 

összeg előjele a közös előjel lesz. 

 

2. Hogy adunk össze két különböző előjelű számot? 

Két különböző előjelű számot úgy adunk össze, hogy először vesszük a két szám 

abszolút értékét, és a nagyobb abszolút értékből kivonjuk a kisebb abszolút 

értéket. Az összeg előjele a nagyobb abszolút értékű szám előjele lesz. Ha a 

különböző előjelű számok abszolút értéke egyenlő, akkor az összegük nulla. 

a) (-2) + (+3) = +1  

| -2 | = 2 és | +3 | = 3  

3 > 2  

3 - 2 = 1 
 

b) (-2) + (+2) = 0  

| -2 | = 2 és | +2 | = 2  

2 = 2  

2 - 2 = 0 
 

c) (+1) + (-3) = - 2  

| +1 | = 1 és | -3 | = 3  

3 > 1  

3 - 1 = 2 
 

 

 

3. Hogy végezzük el az egész számok kivonását? 

Bármely szám kivonását elvégezhetjük az ellentettjének hozzáadásával. 

 

(+4) - (+2) = (+4) +(-2)=  
 

 

 

 

 

4. Tört számot hogy szorozhatunk egésszel? 

Törtet természetes számmal úgy szorzunk, hogy a tört 

számlálóját megszorozzuk a természetes számmal, a nevezőt 

pedig változatlanul leírjuk. 

 

Törtet természetes számmal úgy is szorozhatunk, hogy a tört 

nevezőjét elosztjuk a természetes számmal, a számlálót pedig változatlanul leírjuk.  

 

 

5. Tört szám hogy osztható természetes számmal? 

Törtet természetes számmal úgy osztunk, hogy a 

tört nevezőjét megszorozzuk a természetes 

számmal, a számlálót pedig változatlanul leírjuk. 

Törtet természetes számmal úgy is oszthatunk, hogy 

a tört számlálóját elosztjuk a természetes 

számmal, a nevezőt pedig változatlanul leírjuk. 
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6. Hogy szorzunk tört számot tört számmal? 

A törtek szorzásakor a számlálók szorzatát osztjuk a nevezők szorzatával. A szorzás 

elvégzése előtt ha lehet, egyszerűsítünk 

 

 

7. Mit értünk egy szám reciprokán? 

Egy szám reciprokán azt a számot értjük, amellyel az eredeti számot megszorozva a szorzat 

értéke : 1 

 

8. Hogy osztunk törttel? 

Az osztandót szorozzuk az osztó tört reciprok értékével 

 

 

9. Tizedes tört szorzása tizedes törttel: 

Úgy szorozzuk össze, ahogyan az egész számokat, de a szorzatban annyi tizedes jegyet 

jelölünk ki, amennyi a két tényezőben együttvéve van. 

 

 

 

10. Hogy osztunk tizedes törttel? 

Az osztás elvégzése előtt annyival bővítünk, hogy az osztó egész szám legyen.  

(Bővítés: osztandót és az osztót is ugyanazzal a nullától különböző számmal szorozzuk. 

Bővítéskor a tört – a hányados értéke nem változik.) 

 

 

 

11. Előjeles számok szorzata és hányadosa milyen előjelű lesz ? 

Két azonos előjelű szám szorzata és hányadosa is pozitív, a két különböző előjelű szám 

szorzata és hányadosa is negatív lesz.  

 

 

Több tényező esetén, ha a negatív tényezők száma páros, akkor a szorzat pozitív lesz, 

ha a negatív tényezők száma páratlan, akkor a szorzat negatív lesz. 

 

12. Hogy írjuk át a közönséges törtet tizedes tört alakba? 

A tört számlálóját elosztjuk a tört nevezőjével. Ha a nevezőt bővíteni lehet 10-re, 100-

ra, 1000-re stb., akkor a tört tizedes tört alakja véges tizedes tört lesz. 

Ha a tört nevezőjével ezt nem lehet megtenni, akkor végtelen szakaszos tizedes törthöz 

jutunk. Az ismétlődő szakaszt a szám, vagy a számok (első és utolsó) fölé írt ponttal 

jelöljük 
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13. Egyenlő nevezőjű törtek összadása és kivonása 

 

 

14. Különböző nevezőjű törtek összadása és kivonása 

 

 

 

15. Mondd el a műveletek sorrendjének szabályát!  

1. a zárójelben levő műveletek 

 2. hatványozás 

 3. szorzás, osztás 

 4. összeadás, kivonás 

 Az egyenrangú műveleteket balról jobbra végezzük el. 

 

16. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 

 Összeadandók (tagok): amiket összeadunk. Összeg: az összeadás eredménye. 

17.  Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! 

 Kisebbítendő (tag): amiből kivonunk. Kivonandó (tag): amit kivonunk. Különbség: a kivonás 

eredménye. 

18. Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit!  

Szorzandó (tényező): amit szorzunk. Szorzó (tényező): amivel szorzunk. Szorzat: a szorzás 

eredménye. 

19.  Add meg az osztásban szereplő számok elnevezéseit! 

 Osztandó: amit osztunk. Osztó: amivel osztunk. Hányados: az osztás eredménye. 

 

20. Hogyan szorzunk tizedestörtet 10-zel, 100-zal, 1000-rel?  

Tizedestörtet úgy szorzunk 10-zel, 100-zal, 1000-rel, hogy a tizedesvesszőt 1-gyel, 2-vel, 3-mal 

jobbra visszük.  

21. Hogyan osztunk tizedestörtet 10-zel, 100-zal, 1000-rel?  

Tizedestörtet úgy osztunk 10-zel, 100-zal, 1000-rel, hogy a tizedesvesszőt 1-gyel, 2-vel, 3-mal 

balra visszük.  

22. Mit nevezünk természetes számnak?  

Természetes számok a 0, 1, 2, 3, 4 stb., azaz a 0 és a pozitív egész számok. A természetes 

számok a véges halmazok számosságai. A halmazának jele: N 

23. Mit nevezünk egész számoknak? 

Két természetes szám különbségeként felírható számok. 

 A pozitív, a negatív egész számok és a 0 alkotják az egész számok halmazát. Az egész számok a 

természetes számok és ellentettjeik.  A halmaz jele: Z 

24.  Mit nevezünk racionális számoknak?  

Racionális számnak nevezzük a két egész szám hányadosaként felírható számokat, ahol az 

osztó nem 0. A racionális számok közé az egész számok és a törtek tartoznak. A halmazának 

jele:Q 

25.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 2-vel?  
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Egy szám osztható 2-vel, ha utolsó számjegye osztható 2- vel vagyis utolsó számjegye páros (0, 

2, 4, 6, 8).  

26. Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 4-gyel? 

 Egy szám osztható 4-gyel, ha utolsó két számjegyéből álló kétjegyű szám osztható 4-gyel.  

27.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 8-cal? 

 Egy szám osztható 8-cal, ha utolsó három számjegyéből álló háromjegyű szám osztható 8-cal.  

28.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 5-tel? 

 Egy szám osztható 5-tel, ha utolsó számjegye osztható 5- tel (0 vagy 5). 

29.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 25-tel?  

Egy szám osztható 25-tel, ha utolsó két számjegyéből álló szám osztható 25-tel (00, 25, 50, 75) 

30.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 10-zel, 100-zal, 1000-rel 

stb.?  

Egy szám osztható 10-zel, 100-zal, 1000-rel, stb., ha utolsó végződése rendre 0, 00, 000 stb.  

31.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 3-mal?  

Egy szám osztható 3-mal, ha számjegyeinek összege osztható 3-mal. 

32.  Hogyan állapíthatjuk meg egy szám számjegyeiről, hogy osztható-e 9-cel?  

Egy szám osztható 9-cel, ha számjegyeinek összege osztható 9-cel. 

33.  Mit nevezünk prímszámnak (törzsszámnak)?  

Prímszámnak nevezzük azt a természetes számot, melynek pontosan két pozitív osztója van, 1 

és önmaga. 

34.  Mit nevezünk összetett számnak?  

Összetett számnak nevezzük azt a természetes számot, melynek kettőnél több pozitív osztója 

van.  

 


