
Számelmélet - Panna 

Amiket tudni kell: 

Euler-féle Fi-függvény (    ): Azon  -nél nem nagyobb pozitív egészek száma, amelyek  -mel relatív 

prímek. 

    
    

     
      

    
     

     
 

  
    

 

  
     

 

  
  

Euler-Fermat tétel: Ha        , ahol     pozitív egészek, akkor               

Kis-Fermat tétel (Euler-Fermat tétel speciális esete): Tetszőleges   pozitív prímszám esetén, ha    , 

akkor            

Euler tétel: Legyen   prímszám,    ,     és        . Ekkor  

            megoldható Z-ben    
   

          

            nem oldható meg Z-ben    
   

           

       : Legyenek     pozitív egészek, amire        . ordo   modulo   az a legkisebb pozitív egész 

  szám, amire           . 

Primitív gyök:              esetén   primitív gyöke n-nek. A   prímnek pontosan        primitív 
gyöke van. 

Kvadratikus ('négyzetes') maradékok: Modulo     kvadratikus maradék, ha négyzetelem, vagyis van 

olyan szám, aminek a négyzete          . a többi kvadratikus nem maradék. 

Legendre-szimbólum: Ha   prímszám és   egész szám, akkor az  
 

 
  Legendre-szimbólum értéke 

  , ha           

  , ha            (kvadratikus maradék) 

   , ha   nem kvadratikus maradék 

Legfontosabb tulajdonságai a Legendre-szimbólumnak: 

  
  

 
   

 

 
  

 

 
  

 Ha          , akkor  
 

 
   

 

 
  

 Ha   páratlan prím, akkor  
 

 
  

 Euler-kritérium:   egész és   prím esetén  
 

 
   

   

        

Lemma/1: Ha   prímszám,   egész és             , akkor             vagy             . 

Bizonyítási ötlet: minden további  -nek van „inverze”. 

Kell, hogy prím, mert pl                              

Lemma/2: Legyenek     nem nulla egészek. Ekkor            , ahol     is egészek. Ezt az 
Euklideszi algoritmussal meg tudjuk találni. 



Wilson tétel: Ha   pozitív prímszám, akkor 

                  

Bizonyítási ötlet: minden számhoz a szorzatban egyértelműen tartozik egy szám (az inverze), amivel a 

szorzatuk 1 maradékot ad  -vel oszta, kivéve az  -et, és a    -et, mert ezek önmagukhoz tartoznak. 

Kínai Maradéktétel: Legyenek              egészek, továbbá              páronként relatív prím 
pozitív egészek. Ekkor az 

              

              

  

              

kongruencia-rendszer egyértelműen megoldható                   . 

Feladatok: 

1. Tételek és lemmák bizonyítása. 

2. Legyen                minden    -re. Határozzuk meg      7-tel való osztási maradékát! 

3. Legyen   egy pozitív egész, amire         (  egy prím). Tegyük fel, hogy           . 

Bizonyítsuk be, hogy                    

4. Bizonyítsuk be, hogy ha   egy prím, akkor az             kongruenciának csak akkor van 

megoldása, ha    , vagy          . 

5. Legyen   egy pozitív prím. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan egész  , amire        
        akkor és csak akkor, ha létezik olyan egész  , amire                . 

6. Néhány egész szám összege 1996. Lehet a 7. hatványuk összege 2015? 

7. Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan       egész számhármas, amire 
        

           
 is egész. 

8. Létezik 2015 egymást követő szám, amelyek egyike sem írható fel 2 szám négyzetének 

összegeként? 

9. Létezik 2015 egymást követő szám, amelyek egyike sem írható fel 2 szám köbénekek összegeként? 

10. Létezik 2015 egymást követő szám, amelyek egyike sem prímhatvány? 

11. Létezik olyan   természetes szám, amire 
     

     
 egyszerűsíthető? 

12. Milyen   pozitív egész számokra lesz             ? És mikor lesz             ? 

13. Jelentse          a pozitív egész számoknak egy olyan végtelen sorozatát, amelyre          

Bizonyítsuk be, hogy ennek a sorozatnak végtelen sok eleme írható             alakban, ahol 

    pozitív egész számok, és    . 


