
1. feladat Igazoljuk, hogy minden pozitív egész számnak van olyan többszöröse, ami 0-tól
9-ig az összes számjegyet tartalmazza legalább egyszer!

Andó Angelika megoldása

Áll.: minden a ∈ Z+-nak van olyan többszöröse, amely tartalmazza a 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
jegyeket legalább egyszer.

Legyen A = 987654321000..0 a végén összesen a+ 1 darab nulla.
Ha a|A, akkor A megfelel, tehát van a-nak megfelel® többszöröse.
Ha a nem osztja A-t, akkor A ≡ b (mod a), 1 ≤ b ≤ a− 1, b ∈ Z+. Legyen c1c2...ca, 0-val is

kezd®dhet, tehát c1, c2, ... akár 0 is lehet. Van ilyen c1c2...ca, pl. legyen c1c2...ca = a − b(> 0).
Így B = A+ c1c2...ca = 98765432100..0 + c1c2...ca ≡ b+ (−b) ≡ 0 (mod a).

Tehát B megfelel® többszöröse lesz a-nak.
(Nem lesz átmenetel, amikor hozzáadjuk c1c2...ca-t A-hoz, mert A végén 1 + a nulla van és

c1c2...ca is legfeljebb a jegy¶.)
Beláttuk, hogy minden a ∈ Z+-nak van megfelel® többszöröse.



2.)

a.) Milyen p prímszámokra írható fel p valamelyik hatványa két köbszám összegeként?

b.) Igaz-e, hogy ha egy prímszámnak létezik ilyen hatványa, akkor végtelen sok ilyen 
hatványa létezik?

Szakács Lili Kata megoldása

a) pn=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)
(a+b) és (a2-ab+b2) is osztja pn-t, tehát p valamelyik hatványával egyenlők. 
(a+b) legalább kettő, de (a2-ab+b2) lehet 1. Amennyiben ez 1, a=b=1, tehát p=2 és n=1.

Ha (a2-ab+b2) nem 1, akkor tudjuk, hogy p|(a+b) és p|(a2-ab+b2), azaz p|((a+b)2-3ab), 
tehát p|3ab. Ez akkor lehet, ha p|3, tehát p=3 (n=2, a=1, b=2), vagy p|ab. 
Ez akkor ekkor p|b is lehet, ha p|a és, mert p|(a3+b3), vagy p|b, ami hasonló. Ekkor p3 
kiemelhető a pn=a3+b3 kifejezés mindkét oldalán, oszthatunk vele. Egyszer eljutunk a p=2 
vagy p=3 esetig, mert nem emelhetünk ki p-t végtelen sokszor (végtelen leszállás).

Tehát csak két ilyen prím van, a 2 és a 3.

b) Szorozzuk be mindkét oldalt p3k-nal, ekkor a baloldal p hatványa marad, a jobboldal 
pedig két köb összege. Tehát végtelen sok ilyen hatványa van az ilyen prímeknek.



3.) Vankó Mila és Lajos Hanka:

Egy szám akkor köbszám, ha minden prímtényezőjének kitevője 3-mal osztható. Így a feladat 
szempontjából csak a prímtényezők kitevőjének a 3-as maradéka számít. Ebből a szempontból 310  
különböző jelölés van (30-ig 10 darab prím van:  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29). Így minden számot 
meghatározhatunk az egyes prímtényezők 3-as maradékaival. (Tehát például a 2100102210 azt jelöli, 
hogy 22 ∙31 ∙50 ∙70 ∙111 ∙130 ∙172 ∙192 ∙231 ∙290=22 ∙3 ∙11 ∙172 ∙192 ∙23 . ). Ekkor egy szám akkor 
lesz köbszám, ha a jelölése csupa 0.

Ha két számot összeszorzunk, akkor a prímtényezők hatványi összeadódnak ( ax ∙a y=ax+ y ), így két 
szám szorzatának megfeleltethető jelölés úgy kapjuk meg, ha az azonos helyi értéken lévő jegyeket 
összeadjuk, és vesszük ezeknek a 3-as maradékát. Hasonlóképpen három szám esetén is. Így három 
szám szorzata akkor lesz köbszám, hogyha a három szám azonos helyi értékein lévő számokat 
összeadjuk és vesszük a 3-as maradékukat, akkor csupa 0-t kapunk.

a) Lajos Hanka:

Egy jelöléshez végtelen sok szám tartozik, mert egy egyértelműen tartozik, és ez a 10-ből bármelyik 
prím köbével szorozva továbbra is ugyanaz a jelölés. 
A következő kódoknak megfelelő különböző számokból bármely 2015-re igaz, hogy nincs három olyan 
szám közöttük, amelyek szorzata köbszám (darabszámuk több mint 2015):
a csak 0-ból és egyből álló kódok (illetve mindegyikből kettő): 2 · 210 darab kód.

b)  Vankó Mila:

Ha valamelyik jelölés 2-nél többször szerepelne az S halmazban, akkor ebből 3 számnak a szorzata 
köbszám lenne, ugyanis a jelöléseik minden helyiértéken 3 egyenlő szám lenne, így ezeknek az 
összegének a 3-as maradéka 0 lenne.

Így ha S-ben nincs 3 olyan szám melyek szorzata köbszám, akkor mindegyik jelölés legfeljebb 2-szer 
szerepelhet a halmazban. Így legfeljebb 2 ∙310  szám lehet S-ben. Tekintsünk egy X jelölést, ami 
benne lesz a halmazban. Ekkor ha egy Y jelölést beleteszünk a halmazban, az kizár egy harmadikat, 
ugyanis lesz egy Z jelölés, ami X+Y-t 0-ra egészíti ki. Ha beleteszünk egy Y n  számot, amire
Y n≠Y 1 ,Y n≠Y 2 ,…,Y n≠Y n−1 , az kizár egy  Zn -t,ami nem lehet egyenlő semelyik Zi -vel, 

amire i<n, mert akkor X+Y i -t és X+Y n -t is Zi  egészíti ki 0-ra, de ez lehetetlen, mert 

mivel Y i≠Y n  , ezért legalább egy helyi értéken (k) különbözni fognak, így xk+ y ik+zik  és
xk+ ynk+z ik  3-as maradéka 0, de ehhez az kéne, hogy y ik  és ynk  3-as maradéka 

megegyezzen, de mivel ezek nem egyenlőek, és mindegyik 0,1 vagy 2, ezért ez lehetetlen.

Tehát ha a jelölést belerakunk a halmazba, akkor a-1 jelölést ki kell hagyni belőle. Így 3
10
+1
2

 -féle 

jelölés lehet a halmazban, és mindegyik jelölés legfeljebb 2-szer szerepelhet a halmazban, így 

legfeljebb 2
310+1
2

=310+1=59050  szám lehet a halmazban, úgy, hogy ne legyen 3 szám, melyek 

szorzata köbszám. Ez kevesebb, mint 60000, így ha |S|=60000, akkor biztosan lesz 3 szám a 
halmazban, amiknek szorzata köbszám.



4. feladat: Egy szám négyzetmentes, ha minden pozitív prímosztója első kitevőn szerepel a 
prímfelbontásában. Igazoljuk, hogy megadható 100 egymást követő szám, melyek egyike sem négyzetmentes.

1. megoldás: (Almási Nóri)

A célunk az lesz, hogy olyan 100 egymást követő számot találjunk, ahol az elsőnek a 4, másodinak
a 9, harmadiknak a 25,  …, a soron következőnek mindig a következő prím négyzete legyen osztója.
Kiindulunk az összes lehetséges sorozatból (a lehetséges 100 szám), ezek halmazát szűkítjük. Kezdetben
tehát minden lehetőség ott van (szomszédos sorozat-tagok különbsége 1, a sorozat-tagok különbségén az

egymást követő sorozatok első számának különbségét értjük), cél, hogy az első számnak  2
2

 osztója

legyen. Az első 4 szám közt minden maradék egyszer fordul elő; kiválasztjuk ezt az esetet, majd ezután
minden 4.-et, ugyanis a maradékok periodikusan ismétlődnek, ahol 4 a periódus (mert (4;1)=1, ahol 4 a
vizsgált oszthatóság és 1 a szomszédos sorozatok különbsége). A nem kiválasztott sorozatokat hagyjuk el,
a megmaradóknak így közös tulajdonsága, hogy az első tag osztója a 4, és a szomszédos sorozat-tagok
különbsége 4. (És végtelen sok tag maradt.)

Ekkor áttérünk a második tagra, a cél, hogy 3
2

 osztója legyen. Mivel (4;9)=1, ezért az első 9

sorozatban minden maradék pontosan egyszer fordul elő, és a maradékok periodikusan ismétlődnek, ahol
a periódus 9. Ekkor válasszuk az első 9 sorozat-tag közül azt, ahol a második szám 9-cel osztható, majd
ezután minden 9.-et, a többit hagyjuk el. Így továbbra is végtelen sok sorozat marad, ahol az első tag 4-
gyel, a második 9-cel osztható.

A prímszámok négyzetei relatív prímek, ezért ha az elhagyásokat folytatjuk, mindig az első p2

tag között lesz p2 -tel osztható; p2  periódussal végtelen sok ilyet találunk (ahol az előző számok a

sorozatban továbbra sem négyzetmentesek). Így 100 elhagyás után a megmaradó esetek mindegyikében
olyan  100-tagú  egymást  követő  számokból  álló  számsorozatot  látunk,  ahol  a  számok  egyike  sem
négyzetmentes.

Tehát megadható 100 egymást követő szám, amik közül egyik sem négyzetmentes; sőt, végtelen
sok megoldás létezik. A bizonyításban a 100-nak nincs szerepe, tetszőleges számú egymást követő szám
megadható úgy, hogy egyik sem négyzetmentes. Végtelen sok viszont nem adható meg, ugyanis ez azt
jelentené, hogy van egy k szám, ahol minden nála nagyobb szám nem négyzetmentes. Mivel a prímek
négyzetmentesek, ez azt jelentené, hogy csak a k-nál nem nagyobb számok lehetnek prímek, tehát véges
sok prím van, ami nem igaz.

2. megoldás: (Varga-Umbrich Eszter megoldását felhasználva)

Bizonyítsuk, hogy van 100 egymás követő szám melynek prímtényezős felbontásában legalább az
egyik prím 1-nél nagyobb kitevőn szerepel.

Vegyünk  száz  páronként  különböző  prímszámot:  p1,  p2,p3,p4,p5,…,p100.  Legyen  x  a  keresendő
egymás követő számok között a legnagyobb. Keressük azt a számot, mely a következő módon viselkedik:

x≡0mod p1
2

x≡1mod p2
2

x≡2mod p3
2

…

x≡99mod p100
2



A  kínai  maradéktétel kimondja,  hogy  ha  m1 ,m2 ,…,mk>0  páronként  relatív  prímek,

c1 , c2 ,…,ck  pedig tetszőleges egészek, akkor az

x≡c1modm1

x≡c2modm2

…

x≡ckmodmk

kongurencia-rendszer megoldható, és megoldása egyetlen maradékosztály lesz 

m
(¿¿1m2…mk )

mod ¿

Tehát a kínai maradék tétel szerint van olyan x szám, ami a fentebb leírt kongurencia-rendszert

kielégíti, és ez egyértelműen meghatározott  

p
(¿¿12 p2

2…p100
2

)

mod ¿
, így végtelen sok is van. (p1, p2,p3,p4,p5,

…,p100 páronként relatív prímek , ezért a négyzetük is relatív prímek).

Egy  ilyen  x  esetén  x-1  osztható  p2 négyzetével,  x-2  osztható  p3 négyzetével…,  tehát  nem
négyzetmentesek. Mivel van ilyen x>100, van 100 egymást követő nem négyzetmentes pozitív egész
szám.



5. Határozzuk meg azokat az x egész számokat, melyekre x2016−1
x−1

négyzetszám!

Baran Zsuzsi ötletéb®l
x = 1 nem lehet, x = 0, ill x = −1 jó, kisebb negatív számokra a kifejezés negatív, vagyis

feltehet® hogy x > 1. Felbonthatjuk 3 szám szorzatára A = x2016−1
x−1

-t, amelyek vagy relatív
prímek, vagy csak a 2 lehet közös osztójuk, vagyis ezek is négyzetszámok, vagy kétszeresük
az (hiszen a négyzetszám prímtényez®it külön-külön szorzóba kell elrendezni a 2-es tényez®kön
kívül):

x2016 − 1

x− 1
= (x1008 + 1)(x504 + 1)

(
x504 − 1

x− 1

)
Ez viszont ellentmondásra vezethet®:

(x1008 + 1) és (x504 + 1) egyike sem lehet négyzetszám ha x > 1, mivel szomszédaik négy-
zetszámok. De ha négyzetszámok kétszeresei lennének, akkor szorzatuk is négyzetszám. Innen
többféleképp befejezhetjük a gondolatot: két négyzetszám közé való beszorítással, vagy nagy-
ságrendi becsléssel e négyzetszámok között.



6. feladat

5c = 9a − b2 = (3a)2 − b2 = (3a + b)(3a − b)

Ekkor (3a + b) és (3a− b) is 5-hatvány kell legyen, ı́gy a kisebbik osztója kell legyen a nagyobbiknak:

3a − b|3a + b.

3a − b|3a + b =⇒ 3a − b|(3a + b) + (3a − b) = 2 · 3a

2 · 3a nem osztható 5-tel, ezért 3a − b sem lehet osztható 5-tel. Viszont tudjuk, hogy 3a − b egy

5-hatvány, ezért ez csak úgy lehetséges, hogy 3a − b = 50 = 1. Ekkor b = 3a − 1. Ezt visszáırva az

eredeti egyenletbe:

5c = 9a − (3a − 1)2 = 32a −
(
32a − 2 · 3a + 1

)
= 2 · 3a − 1 (1)

Könnyen észrevehető, hogy az a = c = 1 ennek megoldása. Ebben az esetben b = 31 − 1 = 2. Az

(1,2,1) számhármas tényleg megoldása az eredeti egyenletnek: 91 − 22 = 9− 4 = 51. A továbbiakban

tegyük fel, hogy a > 1. Ekkor c > 1 kell legyen.

Figyeljük az (1) egyenletben a 3-as maradékokat: −1 ≡ 2 · 3a − 1 = 5c ≡ (−1)c (mod 3). Ez akkor

teljesülhet, ha c páratlan.

Rendezzük át az (1) egyenletet és bontsunk szorzattá, majd osszuk el mindkét oldalt 6-tal:

2 · 3a = 5c + 1 = (5 + 1)(5c−1 − 5c−2 + ...− 5 + 1) (2)

3a−1 = 5c−1 − 5c−2 + ...− 5 + 1

Mivel a > 1, ezért 3a−1 ≡ 0 (mod 3). Ekkor:

0 ≡ 3a−1 = 5c−1 − 5c−2 + ...− 5 + 1 ≡ (−1)c−1 − (−1)c−2 + ...− (−1) + 1 ≡ c (mod 3)

azaz c osztható 3-mal. Legyen c0 = c/3 (c0 is páratlan lesz). Helyetteśıtsük ezt vissza a (2)

egyenletbe és bontsunk máshogyan szorzattá:

2 · 3a = 53c0 + 1 = 125c0 + 1c0 = (125 + 1)(125c0−1 − 125c0−2 + ...− 125 + 1)

Ez viszont azt jelentené, hogy 125 + 1 = 126 = 2 · 32 · 7|2 · 3a, ami nem lehetséges, ellentmondás.

Ezek szerint az egyenletnek az egyetlen megoldása a pozit́ıv egészek körében az a = c = 1, b = 2.

Baran Zsuzsanna


