VIZSGAANYAG
Krdsek (1-1 pont)

Mi lehet predik tumok rtke? Hogyan jelljk?
Mondjon legal bb h rom pld t predik tumra.
Sorolja fel a logikai jeleket.
Milyen kvantorokat ismer? Mi a jelk?
Hogyan kapjuk a logikai formul kat?
Mikor van egy v ltoz¢ egy kvantor hat skrben?
Mik a nyitott s mik a z rt formul k?
Mondjon kt pld t nyitott formul ra.
Mondjon egy pld t z rt formul ra.
Milyen predik tumok szerepelnek a halmazelmletben?
Fogalmazza meg a meghat rozotts g elvt.
De ni lja a rszhalmaz s a val¢di rszhalmaz fogalm t s adja meg jellseiket.
Milyen tulajdons gokkal rendelkezik a rszhalmaz" fogalom?
Milyen tulajdons gokkal rendelkezik a halmazok egyenlsge?
rja le a rszhalmaz fogalm t. Milyen jellst haszn lunk rszhalmazok megad s ra?
rja le az res halmaz fogalm t.
Igaz-e, hogy sak egy res halmaz van?
rja le a rendezetlen p r fogalm t. Milyen jells kap sol¢dik hozz ?
rja le kt halmaz uni¢j t s a megfelel jellseket.
rja le halmazrendszer uni¢j t s a megfelel jellseket.
Fogalmazza meg a halmazok uni¢j nak alaptulajdons gait.
De ni lja halmazrendszer s kt halmaz metszett, s adja meg a jellseket.
De ni lja a diszjunkts g s p ronknt diszjunkts g fogalm t.
Fogalmazza meg a halmazok metszetnek alaptulajdons gait.
Fogalmazza meg az uni¢ s a metszet disztributivit s t.
De ni lja halmazok klnbsgt, szimmetrikus di eren i j t s komplementert.
Fogalmazza meg a halmazok komplementernek alaptulajdons gait.
rja le a hatv nyhalmaz fogalm t. Milyen jellsek kap sol¢dnak hozz ?
De ni lja a rendezett p r fogalm t s koordin t it.
De ni lja kt halmaz Des artes-szorzat t.
De ni lja a binr rel i¢ fogalm t s adja meg a kap sol¢d¢ jellseket.
Mit jelent az, hogy R rel i¢ X s Y kztt? Mit jelent az, hogy R egy X -beli
rel i¢?
De ni lja binr rel i¢ rtelmezsi tartom ny t s rtkkszlett, s adja meg a
kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja binr rel i¢ kiterjesztst, leszk¡tst s leszk¡tst egy halmazra s
adja meg a kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja egy binr rel i¢ inverzt s sorolja fel az inverz h rom egyszer tulajdons g t.
De ni lja halmaz kpt s inverz kpt binr rel i¢n l s adja meg a kap sol¢d¢
jellseket.
De ni lja binr rel i¢k kompoz¡ i¢j t. Lehet-e a kompoz¡ i¢ res?
Fogalmazzon meg h rom, binr rel i¢k kompoz¡ i¢j ra vonatkoz¢ ll¡t st.
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Mit jelent az, hogy egy rel i¢ tranzit¡v, szimmetrikus, illetve di hot¢m? Ezek kzl
mi az, ami sak a rel i¢n m£lik?
Mit jelent az, hogy egy rel i¢ antiszimmetrikus, illetve tri hot¢m? Ezek kzl mi
az, ami sak a rel i¢n m£lik?
Mit jelent az, hogy egy rel i¢ szigor£an antiszimmetrikus, re ex¡v illetve irre ex¡v?
Ezek kzl mi az, ami sak a rel i¢n m£lik?
De ni lja az ekvivalen iarel i¢, illetve az oszt lyoz s fogalm t.
Mi a kap solat az ekvivalen iarel i¢k s az oszt lyoz sok kztt?
De ni lja a rszbenrendezs s a rszbenrendezett halmaz fogalm t. Mit mondhatunk egy rszbenrendezett halmaz egy rszhalmaz r¢l?
De ni lja a rendezs, a rendezett halmaz s a l n fogalm t.
Mondjon pld t rszbenrendezett de nem rendezett halmazra.
De ni lja egy rel i¢nak megfelel szigor£ illetve gyenge rel i¢ fogalm t.
De ni lja a szigor£ rszbenrendezst s fogalmazza meg kap solat t a rszbenrendezssel.
Mi az hogy kisebb, nagyobb, megelzi, kveti? Adja meg a kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja az intervallumokat s adja meg a kap sol¢d¢ jellseket.
Mi az hogy kzvetlenl kveti illetve kzvetlenl megelzi?
De ni lja a kezdszelet fogalm t s adja meg a kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja a legkisebb s a legnagyobb elem fogalm t.
De ni lja a minim lis s a maxim lis elem fogalm t s adja meg a kap sol¢d¢
jellseket.
Adjon meg olyan rszbenrendezett halmazt, amelyben tbb minim lis elem van.
Adjon meg olyan rszbenrendezett halmazt, amelyben nin s maxim lis elem.
Igaz-e, hogy rendezett halmazban a legkisebb s a minim lis elem fogalma egybeesik?
De ni lja az als¢ s a fels korl t fogalm t.
Igaz-e, hogy ha egy rszbenrendezett halmaz egy rszhalmaza tartalmaz a rszhalmaz als¢ korl tjai kzl elemeket, akkor sak egyet?
De ni lja az als¢ s a fels hat r tulajdons got.
Igaz-e, hogy ha egy rszbenrendezett halmaz egy rszhalmaza tartalmazza a rszhalmaz egy als¢ korl tj t, akkor az a rszhalmaznak minim lis eleme?
De ni lja az in mum s a szuprmum fogalm t.
De ni lja a j¢lrendezs s a j¢lrendezett halmaz fogalm t.
Adjon meg olyan rendezett halmazt, amely nem j¢lrendezett.
Adjon pld t j¢lrendezett halmazra.
Adjon meg kt rszbenrendezett halmaz Des artes-szorzat n a halmazok rszbenrendezsei seg¡tsgvel kt rszbenrendezst.
Kt j¢lrendezett halmaz Des artes-szorzat n a lexikogra kus rszbenrendezst tekintjk. Mit ll¡thatunk errl?
De ni lja a fggvny fogalm t. Ismertesse a kap sol¢d¢ jellseket.
Mi a klnbsg a kztt, hogy f ∈ X → Y s hogy f : X → Y ?
Mikor neveznk egy fggvny kl snsen egyrtelmnek?
Igaz-e, hogy az identikus lekpezs mindig szrjekt¡v?
De ni lja a permut i¢ fogalm t.
Igaz-e, hogy kt fggvny sszettele fggvny?
Mikor ll¡thatjuk hogy kt fggvny sszettele injekt¡v, szrjekt¡v illetve bijekt¡v?
Mi a kap solat fggvnyek s ekvivalen iarel i¢k kztt?
Mikor neveznk egy fggvnyt monoton nvekednek illetve monoton skkennek?
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Mikor neveznk egy fggvnyt szigor£an monoton nvekednek illetve szigor£an
monoton skkennek?
Mi a kap solat a szigor£an monoton nveked fggvnyek s a kl snsen egyrtelm fggvnyek kztt?
Mit lll¡thatunk a monoton nveked fggvnyek inverz fggvnyrl?
Mit rtnk indexhalmaz, indexezett halmaz s indexelt sal d alatt?
De ni lja indexelt halmaz sal dok uni¢j t s metszett.
Fogalmazza meg az indexelt halmaz sal dokra vonatkoz¢ De Morgan-szab lyokat.
Fogalmazza meg a halmazmveletek s egy fggvny kap solat r¢l tanult ll¡t sokat.
De ni lja vges sok halmaz Des artes-szorzat t s ismertesse a kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja a kiv laszt si fggvny fogalm t.
De ni lja a (nem felttlenl binr) rel i¢ fogalm t s a kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja tetszleges indexelt halmaz sal d Des artes-szorzat t s ismertesse a kapsol¢d¢ jellseket.
De ni lja a projek i¢ fogalm t.
De ni lja a kul s fogalm t.
De ni lja a binr, unr s nullr mvelet fogalm t s ismertesse a kap sol¢d¢ jellseket.
Adjon meg egy binr s egy unr mveletet t bl zattal.
Ismertesse a foord¡tott lengyel jellst.
Hogyan de ni lunk mveleteket fggvnyek kztt?
Adjon pld t mveletekre fggvnyek kztt.
De ni lja a mvelettart¢ lekpezs fogalm t.
Adjon pld t mvelettart¢ lekpezsre.
Fogalmazza meg a Peano-axi¢m kat.
Mi a r kvetkez, a r kvetkezs, s mi a teljes induk i¢ elve?
De ni lja a sz mjegyeket.
De ni lja a sorozat fogalm t.
Fogalmazza meg a rekurzi¢ttelt.
Fogalmazza meg a termszetes sz mok egyrtelmsgre vonatkoz¢ ttelt.
Fogalmazza meg a termszetes sz mok ltezsre vonatkoz¢ ttelt.
De ni lja a karakterisztikus fggvny fogalm t s ismertesse a kap sol¢d¢ jellseket.
De ni lja termszetes sz mok sszead s t.
Fogalmazza meg a termszetes sz mok sszead s nak alaptulajdons gait kimond¢
ttelt.
De ni lja termszetes sz mok szorz s t.
Fogalmazza meg a termszetes sz mok szorz s nak alaptulajdons gait kimond¢ ttelt.
De ni lja a baloldali semleges elem, a jobboldali semleges elem s a semleges elem
fogalm t.
Igaz-e, hogy legfeljebb egy baloldali semleges elem van?
Igaz-e, hogy legfeljebb egy semleges elem van?
De ni lja a fl soport, a balinverz, a jobbinverz s az inverz fogalm t s ismertesse
a kap sol¢d¢ jellseket.
Igaz-e, hogy egy semleges elemes fl soportban egy elemhez legfeljebb egy inverz
elem ltezik?
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Igaz-e, hogy egy egysgelemes multiplikat¡v fl soportban ha h-nak s g -nek van
inverze, akkor hg -nek is, s ha igen, mi?
De ni lja a soport s az Abel- soport fogalm t. 
Igaz-e, hogy ha X tetszleges halmaz, akkor ℘(X ), ∩ egy egysgelemes fl soport?
Igaz-e, hogy ha X tetszleges halmaz, akkor ℘(X ), ∪ egy soport?
Igaz-e, hogy ha X tetszleges halmaz, akkor ℘(X ), \ egy fl soport?
Igaz-e, hogy ha X tetszleges halmaz, akkor az X -beli binr rel i¢k a kompoz¡ i¢val
egysgelemes fl soportot alkotnak?
Igaz-e, hogy ha X tetszleges halmaz, akkor az X -et X -re kpez bijekt¡v lekpezsek a kompoz¡ i¢val, mint mvelettel soportot alkotnak?
De ni lja a szimmetrikus soport fogalm t.
De ni lja termszetes sz mokra a ≤ rel i¢t.
Fogalmazza meg a termszetes sz mokra a ≤ rel i¢ s a mveletek kap solat t
le¡r¢ ttelt.
De ni lja a vges sorozatokat.
Fogalmazza meg az ltal nos rekurzi¢ttelt.
Hogyan haszn lhat¢ az ltal nos rekurzi¢ttel a Fibona i-sz mok de ni l s ra?
De ni lja vges sok elem szorzat t fl soportban s egysgelemes fl soportban.
Fogalmazza meg a hatv nyoz s kt tulajdons g t fl soportban s egysgelemes
fl soportban.
Fogalmazza meg a hatv nyoz snak azt a tulajdons g t, amely sak fel serlhet
elemekre rvnyes.
P
Hogyan rtelmeztk a a∈A xa jellst?
De ni lja a logikai fggvny fogalm t.
Fogalmazza meg a logikai fggvnyek norm l alakj ra vonatkoz¢ ttelt.
De ni lja logikai fggvny diszjunkt¡v illetve konjukt¡v norm l alakj t.
De ni lja logikai fggvny teljes diszjunkt¡v illetve teljes konjukt¡v norm l alakj t.
Ismertesse termszetes sz mok bin ris br zol s t.
Fogalmazza meg a maradkos oszt s ttelt.
De ni lja a h nyadost s a maradkot termszetes sz mok oszt s n l, a p ros s
p ratlan termszetes sz mokat.
Fogalmazza meg a sz mrendszerekre vonatkoz¢ ttelt.
Mikor mondjuk, hogy egy binr mvelet kompatibilis egy oszt lyoz ssal? Adjon
ekvivalens megfogalmaz st, s de ni lja a mveletet az oszt lyok kztt.
Mikor mondjuk, hogy egy binr rel i¢ kompatibilis egy oszt lyoz ssal? Adjon
ekvivalens megfogalmaz st, s de ni lja a rel i¢t az oszt lyok kztt.
De ni lja az egsz sz mokat az sszead ssal s fogalmazza meg az egsz sz mok
sszead s nak tulajdons gait le¡r¢ ttelt.
De ni lja az egsz sz mok szorz s t s fogalmazza meg az egsz sz mok szorz s nak
tulajdons gait le¡r¢ ttelt.
De ni lja az egsz sz mokat rendezst s fogalmazza meg az egsz sz mok rendezsnek tulajdons gait le¡r¢ ttelt.
Adja meg N-nek Z-be val¢ be gyaz s t s fogalmazza meg a be gyaz s tulajdons gait.
Ismertesse egsz sz mok tbbletes br zol s t.
De ni lja egy soportban az egsz kitevs hatv nyoz st s fogalmazza meg kt tulajdons g t.
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De ni lja egy soportban az egsz kitevs hatv nyoz st s fogalmazza meg egy olyan
tulajdons g t, amely sak fel serlhet elemekre rvnyes.
De ni lja a nullgyr s a zr¢gyr fogalm t.
De ni lja a bal s jobb oldali nulloszt¢ s a nulloszt¢p r fogalm t.
Fogalmazza meg az ltal nos disztributivit s ttelt.
De ni lja az integrit si tartom ny fogalm t.
De ni lja a rendezett integrit si tartom ny fogalm t.
Fogalmazzon meg szksges s elgsges felttelt arra vonatkoz¢an, hogy egy integrit si tartom ny rendezett integrit si tartom ny legyen.
Fogalmazza meg a rendezett integrit si tartom nyban az egyenltlensgekkel val¢
sz mol s szab lyait le¡r¢ ttelt.
De ni lja a ra ion lis sz mok halmaz t a mveletekkel s a rendezssel s fogalmazza meg a ra ion lis sz mok tulajdons gait le¡r¢ ttelt.
Adja meg Z-nek Q-ba val¢ be gyaz s t s fogalmazza meg a be gyaz s tulajdons gait.
De ni lja a test s a ferdetest fogalm t s adjon h rom pld t testre.
De ni lja a rendezett test fogalm t s adjon pld t olyan testre, amely nem tehet
rendezett testt.
Adja meg Q-nak egy rendezett testbe val¢ be gyaz s t s fogalmazza meg a be gyaz s tulajdons gait.
Fogalmazza meg az Ar himdszi tulajdons got.
Mi a kap solata az Ar himdszi tulajdons gnak a fels hat r tulajdons ggal?
Fogalmazza meg a ra ion lis sz mok fels hat r tulajdons g ra s az Ar himdszi
tulajdons g ra vonatkoz¢ ttelt.
Fogalmazza meg a val¢s sz mok egyrtelmsgt le¡r¢ ttelt.
De ni lja val¢s sz m abszol£t rtkt s a sgn fggvnyt.
De ni lja val¢s sz m val¢s sz mmal val¢ oszt s n l a maradkot als¢ s val¢s sz m
trtrszt.
De ni lja a bv¡tett val¢s sz mokat.
Ismertesse val¢s sz mok xpontos br zol s t.
Ismertesse val¢s sz mok kerek¡tsi m¢djait.
Ismertesse val¢s sz mok lebegpontos br zol s t.
Fogalmazza meg a val¢s sz mok ltezst le¡r¢ ttelt.
Fogalmazza meg a gykvon sra vonatkoz¢ ttelt.
Fogalmazza meg a szorzat gykre vonatkoz¢ ll¡t st.
De ni lja a komplex sz mok halmaz t a mveletekkel.
Adja meg R be gyaz s t C-be.
De ni lja i-t, komplex sz m val¢s s kpzetes rszt, konjug ltj t s a kpzetes
sz mok fogalm t.
Fogalmazza meg a komplex konjug l s tulajdons gait.
De ni lja komplex sz m abszol£t rtkt. Milyen ttelt haszn lt?
Fogalmazza meg komplex sz mok abszol£t rtknek tulajdons gait.
De ni lja komplex sz mokra a sgn fggvnyt s fogalmazza meg tulajdons gait.
De ni lja komplex sz mok trigonometrikus alakj t s argumentum t.
rja fel kt komplex sz m szorzat t s h nyados t trigonometrikus alakjuk seg¡tsgvel.
Ha n ∈ N+ s w ∈ C, ¡rja fel a z n = w egyenlet sszes megold s t.
rja fel az n-edik komplex egysggykket. Mit rtnk primit¡v n-edik egysggyk
alatt?
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Ha n ∈ N+ s w ∈ C, ¡rja fel a z n = w egyenlet sszes megold s t az n-edik
egysggykk seg¡tsgvel.
Fogalmazza meg az algebra alapttelt.
De ni lja a kvaterni¢k halmaz t a mveletekkel.
Milyen algebrai strukt£r t alkotnak a kvaterni¢k?
Adja meg a komplex sz mok be gyaz s t a kvaterni¢kba.
De ni lja a j s k kvaterni¢kat. Hogyan ¡rhatunk fel egy kvaterni¢t i, j s k seg¡tsgvel?
Igaz-e, hogy b rmely kvaterni¢ b rmely val¢s sz mmal fel serlhet?
Igaz-e, hogy b rmely kvaterni¢ b rmely komplex sz mmal fel serlhet?
Adja meg a i, j , k kvaterni¢k szorz¢t bl j t".
De ni lja kvaterni¢ val¢s s kpzetes rszt s konjug ltj t.
Fogalmazza meg a kvaterni¢k konjug ltj ra vonatkoz¢ ll¡t sokat.
De ni lja a bels s a kls szorz st a kvaterni¢k seg¡tsgvel.
De ni lja kvaterni¢k abszol£t rtkt s sorolja fel a tulajdons gait.
De ni lja halmazok ekvivalen i j t s sorolja fel tulajdons gait.
Ha az X s X ′ illetve Y s Y ′ halmazok ekvivalensek, milyen m s halmazok ekvivalen i j ra kvetkeztethetnk mg ebbl?
De ni lja a vges s a vgtelen halmazok fogalm t.
De ni lja egy vges halmaz elemeinek sz m t. Hogyan jelljk? Mit haszn lt fel a
de n¡ i¢hoz?
Fogalmazza meg a vges halmazok s elemsz muk tulajdons gait le¡r¢ ttelt.
Fogalmazza meg a skatulyaelvet.
Mit mondhatunk vges halmazban minim lis s maxim lis elem ltezsrl?
Mi a szok sos mvelet permut i¢kra s milyen algebrai strukt£r t kapunk?
Mit mondhatunk egy vges halmaz sszes permut i¢inak sz m r¢l?
Mit rtnk egy vges halmaz vari i¢in s mit mondhatunk az sszes vari i¢k
sz m r¢l?
Mit rtnk egy vges halmaz kombin i¢in s mit mondhatunk az sszes kombin i¢k sz m r¢l?
Mit rtnk egy vges halmaz ismtlses kombin i¢in s mit mondhatunk az sszes
ismtlses kombin i¢k sz m r¢l?
Mit rtnk egy vges halmaz ismtlses permut i¢in s mit mondhatunk az sszes
ismtlses permut i¢k sz m r¢l?
De ni lja az ismtlses vari i¢k fogalm t. Mit mondhatunk egy vges halmaz
sszes ismtlses vari i¢inak sz m r¢l?
Fogalmazza meg a binomi lis ttelt.
rja fel a Pas al-h romszo"g els 8 sor t.
Mennyi a binomi lis egytthat¢k sszege, illetve v ltakoz¢ eljellel vett sszege?
Fogalmazza meg a polinomi lis ttelt.
Fogalmazza meg a logikai szita formul t.
De ni lja a termszetes sz mok krben az oszthat¢s got s adja meg a jellst.
Sorolja fel a termszetes sz mok krben az oszthat¢s g alaptulajdons gait.
De ni lja a termszetes sz mok krben a pr¡msz m s a trzssz m fogalm t. Mi a
kap solat a kt fogalom kztt?
De ni lja egysgelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s got s adja meg a
jellst.
Sorolja fel egysgelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s g alaptulajdons gait.
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De ni lja az asszo i ltak fogalm t s sorolja fel ennek a kap solatnak a tulajdons gait.
De ni lja az egysgek fogalm t s sorolja fel az egysgek halmaz nak tulajdons gait.
Mi a kap solat az egysgek s az asszo i ltak kztt?
Mi a kap solat a termszetes sz mok s az egsz sz mok krben vett oszthat¢s g
kztt?
Mi a kap solat a termszetes sz mok s az egsz sz mok krben vett oszthat¢s g
kztt?
De ni lja egysgelemes integrit si tartom nyban a pr¡melem s az irredu ibilis elem
fogalm t. Mi a kap solat a kt fogalom kztt?
Mit rtnk egysgelemes integrit si tartom nyban legnagyobb kzs oszt¢ alatt?
Mikor mondjuk egysgelemes integrit si tartom ny elemeire, hogy relat¡v pr¡mek?
Mit rtnk egysgelemes integrit si tartom nyban legkisebb kzs tbbszrs alatt?
Egyrtelm-e az egsz sz mok krben a legnagyobb kzs oszt¢? Ismertesse a
kap sol¢d¢ jellst.
Egyrtelm-e az egsz sz mok krben a legkisebb kzs tbbszrs? Ismertesse a
kap sol¢d¢ jellst.
Ismertesse a bv¡tett euklideszi algoritmust.
Mely ttel alapj n sz molhatjuk ki vges sok egsz sz m legnagyobb kzs oszt¢j t
pr¡mfelbont s nlkl?
Fogalmazza meg a sz melmlet alapttelt.
De ni lja pr¡mtenyezs felbont sn l a kanonikus alakot.
Hogyan hat rozhat¢k meg termszetes sz mok esetn az oszt¢k, a legnagyobb kzs
oszt¢ s a legkisebb kzs tbbszrs a pr¡mtnyezs felbont s seg¡tsgvel?
Mi a kap solat kt egsz sz m legnagyobb kzs oszt¢ja s legkisebb kzs tbbszrse kztt?
Hogyan sz molhatjuk ki vges sok egsz sz m legkisebb kzs tbbszrst pr¡mfelbont s nlkl?
Ismertesse Erathoszthensz szit j t.
De ni lja egsz sz mok kongruen i j t s adja meg a kap sol¢d¢ jellseket.
Fogalmazza meg az egsz sz mok kongruen i j nak egyszer tulajdons gait.
De ni lja a maradkoszt ly, reduk lt maradkoszt ly, teljes s reduk lt maradkrendszer fogalm t.
De ni lja Zm -et. Milyen algebrai strukt£ra Zm ?
Ismertesse a komplemens br zol sokat.
Fogalmazza meg a Zm gyr tulajdons gait le¡r¢ ttelt.
Ismertesse a diszkrt logaritmus problm t.
Ismertesse a DiÆe{Hellmann{Merkle kul s sert.
De ni lja az Euler-fle ϕ fggvnyt.
Mit mondhatunk az aai + b sz mokr¢l, ha ai egy maradkrendszer, illetve egy
reduk lt maradkrendszer elemeit futja be?
Fogalmazza meg az Euler{Fermat-ttelt.
Fogalmazza meg a Fermat-ttelt.
Mit rtnk diofantikus problm n?
Mondjon kt pld t diofantikus problm ra.
Fogalmazza meg a k¡nai maradkttelt.
Ismertesse az RSA elj r st.
Ismertesse az RSA elj r s felhaszn l s t digit lis al ¡r sra.
Ismertesse az RSA elj r s felhaszn l s t bizony¡tv nyok ki ll¡t s ra.
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De ni lja a sz melmleti fggvny, az addit¡v sz melmleti fggvny s a teljesen
addit¡v sz melmleti fggvny fogalm t.
De ni lja a sz melmleti fggvny, az multiplikat¡v sz melmleti fggvny s a teljesen multiplikat¡v sz melmleti fggvny fogalm t.
Fogalmazza meg az addit¡v, multiplikat¡v, teljesen addit¡v s teljesen multiplikat¡v
sz melmleti fggvnyek kisz m¡t s ra vonatkoz¢ ttelt.
Adjon egyszer pld k addit¡v, multiplikat¡v, teljesen addit¡v s teljesen multiplikat¡v sz melmleti fggvnyekre.
De ni lja a µ, κ s ν sz melmleti fggvnyeket. Milyen tulajdons g£ak?
De ni lja a τ , σ s σr sz melmleti fggvnyeket. Milyen tulajdons g£ak?
rja fel a τ , σ s σr sz melmleti fggvnyek kisz m¡t s ra haszn lhat¢ formul kat.
Fogalmazza meg az Euler-fle ϕ fggvny kisz m¡t s ra vonatkoz¢ ttelt.
Ismertesse az intervallum-aritmetik t.
Mikor mondjuk, hogy egy halmaz major l egy m sikat? Mikor mondjuk, hogy egy
halmaz szigor£an major l egy m sikat?
Milyen nyilv nval¢ tulajdons gai vannak halmazok major l s nak?
Fogalmazza meg a S hrder{Bernstein-ttelt.
Fogalmazza meg a S hrder{Bernstein-ttel szigor£ major l sra vonatkoz¢ kvetkezmnyt.
Fogalmazza meg a halmazok sszehasonl¡that¢s g ra vonatkoz¢ ttelt.
Fogalmazza meg Cantor ttelt.
De ni lja a megsz ml lhat¢ vgtelen s a megsz ml lhat¢ fogalm t.
Adjon a megsz ml lhat¢ vgtelen fogalma seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy egy halmaz vgtelen legyen.
Adjon N seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy egy halmaz vges,
megsz ml lhat¢ illetve vgtelen legyen.
Mit mondhatunk megsz ml lhat¢ halmaz rszhalmaz r¢l?
Adjon N seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy egy nem res halmaz
megsz ml lhat¢ legyen.
Mely halmazmveletekre bizony¡tottuk, hogy nem vezetnek ki a megsz ml lhat¢
halmazok krbl?
n
A Z, N × N, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞
n=0 N , ℘(N) halmazok kzl
melyek megsz ml lhat¢ak?
Egy vgtelen halmaz s egy megsz ml lhat¢ halmaz uni¢j t kpezzk. Mit ll¡thatunk az uni¢r¢l?
Adjon val¢di rszhalmazok seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy
egy halmaz vgtelen legyen.
De ni lja a kontinuum sz moss g£ halmaz fogalm t.
Az R mely rszhalmazair¢l ll¡tottuk, hogy kontinuum sz moss g£ak?
n
A Z, N × N, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞
n=0 N , ℘(N) halmazok kzl
melyek kontinuum sz moss g£ak?
Bizony¡t sok (2-2 pont)

Fogalmazza meg a halmazok uni¢j nak kommutativit s t, asszo iativit s t s idempoten i j t s bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg a halmazok metszetnek kommutativit s t, asszo iativit s t s
idempoten i j t s bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be az uni¢ s a metszet disztributivit s t.
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Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a De Morgan azonoss gokat kt halmazra.
Mi a rendezett p r alaptulajdons ga? Bizony¡tsa be, hogy rendelkezik vele.
Bizony¡tsa be, hogy binr rel i¢k kompoz¡ i¢ja asszo iat¡v.
Fogalmazza meg a kt binr rel i¢ kompoz¡ i¢j nak inverzre vonatkoz¢ ll¡t st s
bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg az ekvivalen iarel i¢ s az oszt lyoz s kap solat t s bizony¡tsa
be.
Fogalmazza meg a szigor£ rszbenrendezs kap solat t a rszbenrendezssel s bizony¡tsa be ll¡t s t.
Mi a kap solat a szigor£an monoton nveked fggvnyek s a kl snsen egyrtelm fggvnyek kztt? A megfogalmazott ll¡t st bizony¡tsa be.
Mit lll¡thatunk a monoton nveked fggvnyek inverz fggvnyrl? A megfogalmazott ll¡t st bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg az indexelt halmaz sal dokra vonatkoz¢ De Morgan-szab lyokat
s bizony¡tsa be ket.
Fogalmazza meg a halmazmveletek s egy fggvny kap solat r¢l tanult ll¡t sokat. A megfogalmazott ll¡t sokat bizony¡tsa be.
Bizony¡tsa be, hogy ha n ∈ N, akkor n =
6 n+ s ha 0 6= n ∈ N, akkor van olyan
+
m ∈ N, hogy n = m .
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a termszetes sz mok egyrtelmsgre vonatkoz¢
ttelt.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a termszetes sz mok sszead s nak alaptulajdons gait kimond¢ ttelt, a kommutativit st kivve.
Fogalmazza meg a termszetes sz mok sszead s nak alaptulajdons gait kimond¢
ttelt s bizony¡tsa be a kommutativit st.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a termszetes sz mok szorz s nak alaptulajdons gait kimond¢ ttelt, a kommutativit st kivve.
Fogalmazza meg a termszetes sz mok szorz s nak alaptulajdons gait kimond¢ ttelt, s bizony¡tsa be a kommutativit st.
Bizony¡tsa be, hogy a termszetes sz mok halmaza a ≤ rel i¢val rendezett.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a termszetes sz mokra a ≤ rel i¢ s a mveletek
kap solat t le¡r¢ ttelt.
Bizony¡tsa be, hogy a termszetes sz mok halmaza a ≤ rel i¢val j¢lrendezett. Azt,
hogy rendezett, nem kell bizony¡tania.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a logikai fggvnyek norm l alakj ra vonatkoz¢
ttelt.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a maradkos oszt s ttelt.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a sz mrendszerekre vonatkoz¢ ttelt.
De ni lja az egsz sz mokat az sszead ssal s bizony¡tsa be a megfelel ttelt.
Fogalmazza meg az egsz sz mok rendezsnek tulajdons gait le¡r¢ ttelt s bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg az egsz sz mok szorz s nak tulajdons gait le¡r¢ ttelt s bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg gyrben a null val val¢ szorz s tulajdons gait s az eljelszab lyt
s bizony¡tsa be ket.
Fogalmazza meg gyrben az egsz egytthat¢val val¢ szorz s tulajdons gait.
Fogalmazza meg az ltal nos disztributivit s ttelt s bizony¡tsa be.
De ni lja a bal s jobb oldali nulloszt¢ s a nulloszt¢p r fogalm t. Adjon meg kt
lnyegesen klnbz, nulloszt¢kkal kap solatos ll¡t st, s bizony¡tsa be ket.
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Fogalmazzon meg szksges s elgsges felttelt arra vonatkoz¢an, hogy egy integrit si tartom ny rendezett integrit si tartom ny legyen, s bizony¡tsa be az ll¡t st.
Fogalmazza meg a rendezett integrit si tartom nyban az egyenltlensgekkel val¢
sz mol s szab lyait le¡r¢ ttelt s bizony¡tsa be.
De ni lja a ra ion lis sz mok halmaz t az sszead ssal, bizony¡tsa be, hogy az
sszead s kompatibilis az oszt lyoz ssal, s az sszead ssal a ra ion lis sz mok halmaza Abel- soport.
De ni lja a ra ion lis sz mok halmaz t a mveletekkel, bizony¡tsa be, hogy a szorz s kompatibilis az oszt lyoz ssal, s felhaszn lva, hogy az sszead ssal a ra ion lis
sz mok halmaza Abel- soport, bizony¡tsa be hogy test.
De ni lja a ra ion lis sz mok halmaz t a mveletekkel s a rendezssel, s felhaszn lva, hogy test, bizony¡tsa be a rendezs tulajdons gait, belertve, hogy kompatibilis
az oszt lyoz ssal.
Van-e olyan ra ion lis sz m, amelynek a ngyzete 2? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Fogalmazza meg az Ar himdszi tulajdons got. Mi a kap solata a fels hat r tulajdons ggal? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Bizony¡tsa be, hogy a ra ion lis sz mok rendezett teste nem fels hat r tulajdons g£.
Bizony¡tsa be, hogy a ra ion lis sz mok rendezett teste Ar himdszi tulajdons g£.
De ni lja a komplex sz mok halmaz t a mveletekkel s bizony¡tsa be, hogy test.
Fogalmazza meg komplex sz mok abszol£t rtknek tulajdons gait s bizony¡tsa
be.
Sorolja fel kvaterni¢k abszol£t rtknek a tulajdons gait s bizony¡tsa be ezeket.
Bizony¡tsa be, hogy b rmely n ∈ N-re {1, 2, . . . , n} b rmely val¢di rszhalmaza
ekvivalens egy m < n termszetes sz mra {1, 2, . . . , m}-mel.
Bizony¡tsa be, hogy egyetlen n ∈ N-re sem ltezik ekvivalen ia {1, 2, . . . , n} s egy
val¢di rszhalmaza kztt.
Fogalmazza meg a vges halmazok s elemsz muk tulajdons gait le¡r¢ ttelt s
bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg a skatulyaelvet s bizony¡tsa be.
Mit mondhatunk vges halmazban minim lis s maxim lis elem ltezsrl? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Mit mondhatunk egy vges halmaz sszes permut i¢inak sz m r¢l? Bizony¡tsa be
ll¡t s t.
Mit rtnk egy vges halmaz vari i¢in s mit mondhatunk az sszes vari i¢k
sz m r¢l? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Mit rtnk egy vges halmaz kombin i¢in s mit mondhatunk az sszes kombin i¢k sz m r¢l? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Mit rtnk egy vges halmaz ismtlses kombin i¢in s mit mondhatunk az sszes
ismtlses kombin i¢k sz m r¢l? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Mit rtnk egy vges halmaz ismtlses permut i¢in s mit mondhatunk az sszes
ismtlses permut i¢k sz m r¢l? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Fogalmazza meg a binomi lis ttelt s bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg a polinomi lis ttelt s bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg a logikai szita formul t s bizony¡tsa be.
Sorolja fel a termszetes sz mok krben az oszthat¢s g alaptulajdons gait s bizony¡tsa be ezeket.
Sorolja fel egysgelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s g alaptulajdons gait
s bizony¡tsa be ezeket.
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Mi a kap solat az egysgek s az asszo i ltak kztt? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Ismertesse a bv¡tett euklideszi algoritmust. Bizony¡tsa be, hogy mkdik.
Mi a kap solat Z-ben a pr¡melemek s az irredu ibilis elemek kztt? Bizony¡tsa
ll¡t s t.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a sz melmlet alapttelt.
Fogalmazza meg Eukleidsz ttelt s a pr¡msz mok kztti rsekre vonatkoz¢ ll¡t st, s mindkettt bizony¡tsa be.
Fogalmazza meg az egsz sz mok kongruen i j nak egyszer tulajdons gait s bizony¡tsa be azokat.
Mit mondhatunk az aai + b sz mokr¢l, ha ai egy maradkrendszer, illetve egy
reduk lt maradkrendszer elemeit futja be? Bizony¡tsa be ll¡t s t.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be az Euler{Fermat ttelt.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a Fermat-ttelt.
Ismertesse a line ris kongruen i k megold s nak m¢dszert rszletes indokl ssal.
Ismertesse line ris kongruen iarendszerek megold s nak m¢dszert rszletes indokl ssal.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a k¡nai maradkttelt.
Ismertesse az RSA elj r st rszletes indokl ssal.
Fogalmazza meg az addit¡v, multiplikat¡v, teljesen addit¡v s teljesen multiplikat¡v
sz melmleti fggvnyek kisz m¡t s ra vonatkoz¢ ttelt s bizony¡tsa be.
rja fel a τ , σ s σr sz melmleti fggvnyek kisz m¡t s ra haszn lhat¢ formul kat
s bizony¡tsa be ket.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be az Euler-fle ϕ fggvny kisz m¡t s ra vonatkoz¢
ttelt.
Bizony¡tsa be, hogy halmazok major l sa re ex¡v s tranzit¡v.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a S hrder{Bernstein-ttelt.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be a S hrder{Bernstein-ttel szigor£ major l sra
vonatkoz¢ kvetkezmnyt.
Fogalmazza meg s bizony¡tsa be Cantor ttelt.
Adjon a megsz ml lhat¢ vgtelen fogalma seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy egy halmaz vgtelen legyen, s bizony¡tsa be az ll¡t st.
Adjon N seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy egy halmaz vges,
megsz ml lhat¢ illetve vgtelen legyen, s bizony¡tsa be az ll¡t st.
Mit mondhatunk megsz ml lhat¢ halmaz rszhalmaz r¢l? Bizony¡tsa be az ll¡t st.
Adjon N seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy egy nem res halmaz
megsz ml lhat¢ legyen, s bizony¡tsa be az ll¡t st.
Bizony¡tsa be, hogy N × N megsz ml lhat¢ vgtelen.
n
A Z, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞
n=0 N , ℘(N) halmazok kzl melyek
megsz ml lhat¢ak? Bizony¡tsa be az ll¡t st.
Egy vgtelen halmaz s egy megsz ml lhat¢ halmaz uni¢j t kpezzk. Mit ll¡thatunk az uni¢r¢l? Bizony¡tsa be az ll¡t st.
Adjon val¢di rszhalmazok seg¡tsgvel szksges s elgsges felttelt arra, hogy
egy halmaz vgtelen legyen. Bizony¡tsa be az ll¡t st.
n
A Z, N × N, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞
n=0 N halmazok kzl melyek
kontinuum sz moss g£ak? Bizony¡tsa be az ll¡t st.
n
A Z, N × N, Q, ℘(N), Nn (n ∈ N), ∪∞
n=0 N halmazok kzl melyek kontinuum
sz moss g£ak? Bizony¡tsa be az ll¡t st.

