
VIZSGAANYAGK�rd�sek (1-1 pont)Mi lehet predik tumok �rt�ke? Hogyan jel�lj�k?Mondjon legal bb h rom p�ld t predik tumra.Sorolja fel a logikai jeleket.Milyen kvantorokat ismer? Mi a jel�k?Hogyan kapjuk a logikai formul kat?Mikor van egy v ltoz¢ egy kvantor hat sk�r�ben?Mik a nyitott �s mik a z rt formul k?Mondjon k�t p�ld t nyitott formul ra.Mondjon egy p�ld t z rt formul ra.Milyen predik tumok szerepelnek a halmazelm�letben?Fogalmazza meg a meghat rozotts g elv�t.De�ni lja a r�szhalmaz �s a val¢di r�szhalmaz fogalm t �s adja meg jel�l�seiket.Milyen tulajdons gokkal rendelkezik a �r�szhalmaz" fogalom?Milyen tulajdons gokkal rendelkezik a halmazok egyenl�s�ge?�rja le a r�szhalmaz fogalm t. Milyen jel�l�st haszn lunk r�szhalmazok 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 jel�l�s kapsol¢dik hozz ?�rja le k�t halmaz uni¢j t �s a megfelel� jel�l�seket.�rja le halmazrendszer uni¢j t �s a megfelel� jel�l�seket.Fogalmazza meg a halmazok uni¢j nak alaptulajdons gait.De�ni lja halmazrendszer �s k�t halmaz metszet�t, �s adja meg a jel�l�seket.De�ni lja a diszjunkts g �s p ronk�nt diszjunkts g fogalm t.Fogalmazza meg a halmazok metszet�nek alaptulajdons gait.Fogalmazza meg az uni¢ �s a metszet disztributivit s t.De�ni lja halmazok k�l�nbs�g�t, szimmetrikus di�ereni j t �s komplementer�t.Fogalmazza meg a halmazok komplementer�nek alaptulajdons gait.�rja le a hatv nyhalmaz fogalm t. Milyen jel�l�sek kapsol¢dnak hozz ?De�ni lja a rendezett p r fogalm t �s koordin t it.De�ni lja k�t halmaz Desartes-szorzat t.De�ni lja a bin�r rel i¢ fogalm t �s adja meg a kapsol¢d¢ jel�l�seket.Mit jelent az, hogy R rel i¢ X �s Y k�z�tt? Mit jelent az, hogy R egy X-belirel i¢?De�ni lja bin�r rel i¢ �rtelmez�si tartom ny t �s �rt�kk�szlet�t, �s adja meg akapsol¢d¢ jel�l�seket.De�ni lja bin�r rel i¢ kiterjeszt�s�t, lesz�k¡t�s�t �s lesz�k¡t�s�t egy halmazra �sadja meg a kapsol¢d¢ jel�l�seket.De�ni lja egy bin�r rel i¢ inverz�t �s sorolja fel az inverz h rom egyszer� tulaj-dons g t.De�ni lja halmaz k�p�t �s inverz k�p�t bin�r rel i¢n l �s adja meg a kapsol¢d¢jel�l�seket.De�ni lja bin�r rel i¢k kompoz¡i¢j t. Lehet-e a kompoz¡i¢ �res?Fogalmazzon meg h rom, bin�r rel i¢k kompoz¡i¢j ra vonatkoz¢  ll¡t st.



2 Mit jelent az, hogy egy rel i¢ tranzit¡v, szimmetrikus, illetve dihot¢m? Ezek k�z�lmi az, ami sak a rel i¢n m£lik?Mit jelent az, hogy egy rel i¢ antiszimmetrikus, illetve trihot¢m? Ezek k�z�l miaz, ami sak a rel i¢n m£lik?Mit jelent az, hogy egy rel i¢ szigor£an antiszimmetrikus, reex¡v illetve irreex¡v?Ezek k�z�l mi az, ami sak a rel i¢n m£lik?De�ni lja az ekvivaleniarel i¢, illetve az oszt lyoz s fogalm t.Mi a kapsolat az ekvivaleniarel i¢k �s az oszt lyoz sok k�z�tt?De�ni lja a r�szbenrendez�s �s a r�szbenrendezett halmaz fogalm t. Mit mondha-tunk egy r�szbenrendezett halmaz egy r�szhalmaz r¢l?De�ni lja a rendez�s, a rendezett halmaz �s a l n fogalm t.Mondjon p�ld t r�szbenrendezett de nem rendezett halmazra.De�ni lja egy rel i¢nak megfelel� szigor£ illetve gyenge rel i¢ fogalm t.De�ni lja a szigor£ r�szbenrendez�st �s fogalmazza meg kapsolat t a r�szbenren-dez�ssel.Mi az hogy kisebb, nagyobb, megel�zi, k�veti? Adja meg a kapsol¢d¢ jel�l�seket.De�ni lja az intervallumokat �s adja meg a kapsol¢d¢ jel�l�seket.Mi az hogy k�zvetlen�l k�veti illetve k�zvetlen�l megel�zi?De�ni lja a kezd�szelet fogalm t �s adja meg a kapsol¢d¢ jel�l�seket.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 kapsol¢d¢jel�l�seket.Adjon meg olyan r�szbenrendezett halmazt, amelyben t�bb minim lis elem van.Adjon meg olyan r�szbenrendezett halmazt, amelyben nins maxim lis elem.Igaz-e, hogy rendezett halmazban a legkisebb �s a minim lis elem fogalma egybee-sik?De�ni lja az als¢ �s a fels� korl t fogalm t.Igaz-e, hogy ha egy r�szbenrendezett halmaz egy r�szhalmaza tartalmaz a r�szhal-maz als¢ korl tjai k�z�l elemeket, akkor sak egyet?De�ni lja az als¢ �s a fels� hat r tulajdons got.Igaz-e, hogy ha egy r�szbenrendezett halmaz egy r�szhalmaza tartalmazza a r�sz-halmaz egy als¢ korl tj t, akkor az a r�szhalmaznak minim lis eleme?De�ni lja az in�mum �s a szupr�mum fogalm t.De�ni lja a j¢lrendez�s �s a j¢lrendezett halmaz fogalm t.Adjon meg olyan rendezett halmazt, amely nem j¢lrendezett.Adjon p�ld t j¢lrendezett halmazra.Adjon meg k�t r�szbenrendezett halmaz Desartes-szorzat n a halmazok r�szben-rendez�sei seg¡ts�g�vel k�t r�szbenrendez�st.K�t j¢lrendezett halmaz Desartes-szorzat n a lexikogra�kus r�szbenrendez�st te-kintj�k. Mit  ll¡thatunk err�l?De�ni lja a f�ggv�ny fogalm t. Ismertesse a kapsol¢d¢ jel�l�seket.Mi a k�l�nbs�g a k�z�tt, hogy f ∈ X → Y �s hogy f : X → Y ?Mikor nevez�nk egy f�ggv�ny k�ls�n�sen egy�rtelm�nek?Igaz-e, hogy az identikus lek�pez�s mindig sz�rjekt¡v?De�ni lja a permut i¢ fogalm t.Igaz-e, hogy k�t f�ggv�ny �sszet�tele f�ggv�ny?Mikor  ll¡thatjuk hogy k�t f�ggv�ny �sszet�tele injekt¡v, sz�rjekt¡v illetve bijekt¡v?Mi a kapsolat f�ggv�nyek �s ekvivaleniarel i¢k k�z�tt?Mikor nevez�nk egy f�ggv�nyt monoton n�veked�nek illetve monoton s�kken�nek?



3Mikor nevez�nk egy f�ggv�nyt szigor£an monoton n�veked�nek illetve szigor£anmonoton s�kken�nek?Mi a kapsolat a szigor£an monoton n�veked� f�ggv�nyek �s a k�ls�n�sen egy�r-telm� f�ggv�nyek k�z�tt?Mit  lll¡thatunk a monoton n�veked� f�ggv�nyek inverz f�ggv�ny�r�l?Mit �rt�nk indexhalmaz, indexezett halmaz �s indexelt sal d alatt?De�ni lja indexelt halmazsal dok uni¢j t �s metszet�t.Fogalmazza meg az indexelt halmazsal dokra vonatkoz¢ De Morgan-szab lyokat.Fogalmazza meg a halmazm�veletek �s egy f�ggv�ny kapsolat r¢l tanult  ll¡t so-kat.De�ni lja v�ges sok halmaz Desartes-szorzat t �s ismertesse a kapsol¢d¢ jel�l�se-ket.De�ni lja a kiv laszt si f�ggv�ny fogalm t.De�ni lja a (nem felt�tlen�l bin�r) rel i¢ fogalm t �s a kapsol¢d¢ jel�l�seket.De�ni lja tetsz�leges indexelt halmazsal d Desartes-szorzat t �s ismertesse a kap-sol¢d¢ jel�l�seket.De�ni lja a projeki¢ fogalm t.De�ni lja a kuls fogalm t.De�ni lja a bin�r, un�r �s null�r m�velet fogalm t �s ismertesse a kapsol¢d¢ jel�-l�seket.Adjon meg egy bin�r �s egy un�r m�veletet t bl zattal.Ismertesse a foord¡tott lengyel jel�l�st.Hogyan de�ni lunk m�veleteket f�ggv�nyek k�z�tt?Adjon p�ld t m�veletekre f�ggv�nyek k�z�tt.De�ni lja a m�velettart¢ lek�pez�s fogalm t.Adjon p�ld t m�velettart¢ lek�pez�sre.Fogalmazza meg a Peano-axi¢m kat.Mi a r k�vetkez�, a r k�vetkez�s, �s mi a teljes induki¢ elve?De�ni lja a sz mjegyeket.De�ni lja a sorozat fogalm t.Fogalmazza meg a rekurzi¢t�telt.Fogalmazza meg a term�szetes sz mok egy�rtelm�s�g�re vonatkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg a term�szetes sz mok l�tez�s�re vonatkoz¢ t�telt.De�ni lja a karakterisztikus f�ggv�ny fogalm t �s ismertesse a kapsol¢d¢ jel�l�se-ket.De�ni lja term�szetes sz mok �sszead s t.Fogalmazza meg a term�szetes sz mok �sszead s nak alaptulajdons gait kimond¢t�telt.De�ni lja term�szetes sz mok szorz s t.Fogalmazza meg a term�szetes sz mok szorz s nak alaptulajdons gait kimond¢ t�-telt.De�ni lja a baloldali semleges elem, a jobboldali semleges elem �s a semleges elemfogalm t.Igaz-e, hogy legfeljebb egy baloldali semleges elem van?Igaz-e, hogy legfeljebb egy semleges elem van?De�ni lja a f�lsoport, a balinverz, a jobbinverz �s az inverz fogalm t �s ismertessea kapsol¢d¢ jel�l�seket.Igaz-e, hogy egy semleges elemes f�lsoportban egy elemhez legfeljebb egy inverzelem l�tezik?



4 Igaz-e, hogy egy egys�gelemes multiplikat¡v f�lsoportban ha h-nak �s g-nek vaninverze, akkor hg-nek is, �s ha igen, mi?De�ni lja a soport �s az Abel-soport fogalm t.Igaz-e, hogy ha X tetsz�leges halmaz, akkor (

℘(X),∩) egy egys�gelemes f�lsoport?Igaz-e, hogy ha X tetsz�leges halmaz, akkor (

℘(X),∪) egy soport?Igaz-e, hogy ha X tetsz�leges halmaz, akkor (

℘(X), \) egy f�lsoport?Igaz-e, hogy ha X tetsz�leges halmaz, akkor az X-beli bin�r rel i¢k a kompoz¡i¢valegys�gelemes f�lsoportot alkotnak?Igaz-e, hogy ha X tetsz�leges halmaz, akkor az X-et X-re k�pez� bijekt¡v lek�pe-z�sek a kompoz¡i¢val, mint m�velettel soportot alkotnak?De�ni lja a szimmetrikus soport fogalm t.De�ni lja term�szetes sz mokra a ≤ rel i¢t.Fogalmazza meg a term�szetes sz mokra a ≤ rel i¢ �s a m�veletek kapsolat tle¡r¢ t�telt.De�ni lja a v�ges sorozatokat.Fogalmazza meg az  ltal nos rekurzi¢t�telt.Hogyan haszn lhat¢ az  ltal nos rekurzi¢t�tel a Fibonai-sz mok de�ni l s ra?De�ni lja v�ges sok elem szorzat t f�lsoportban �s egys�gelemes f�lsoportban.Fogalmazza meg a hatv nyoz s k�t tulajdons g t f�lsoportban �s egys�gelemesf�lsoportban.Fogalmazza meg a hatv nyoz snak azt a tulajdons g t, amely sak felser�lhet�elemekre �rv�nyes.Hogyan �rtelmezt�k a ∑

a∈A
xa jel�l�st?De�ni lja a logikai f�ggv�ny fogalm t.Fogalmazza meg a logikai f�ggv�nyek norm l alakj ra vonatkoz¢ t�telt.De�ni lja logikai f�ggv�ny diszjunkt¡v illetve konjukt¡v norm l alakj t.De�ni lja logikai f�ggv�ny teljes diszjunkt¡v illetve teljes konjukt¡v norm l alakj t.Ismertesse term�szetes sz mok bin ris  br zol s t.Fogalmazza meg a marad�kos oszt s t�tel�t.De�ni lja a h nyadost �s a marad�kot term�szetes sz mok oszt s n l, a p ros �sp ratlan term�szetes sz mokat.Fogalmazza meg a sz mrendszerekre vonatkoz¢ t�telt.Mikor mondjuk, hogy egy bin�r m�velet kompatibilis egy oszt lyoz ssal? Adjonekvivalens megfogalmaz st, �s de�ni lja a m�veletet az oszt lyok k�z�tt.Mikor mondjuk, hogy egy bin�r rel i¢ kompatibilis egy oszt lyoz ssal? Adjonekvivalens megfogalmaz st, �s de�ni lja a rel i¢t az oszt lyok k�z�tt.De�ni lja az eg�sz sz mokat az �sszead ssal �s fogalmazza meg az eg�sz sz mok�sszead s nak tulajdons gait le¡r¢ t�telt.De�ni lja az eg�sz sz mok szorz s t �s fogalmazza meg az eg�sz sz mok szorz s naktulajdons gait le¡r¢ t�telt.De�ni lja az eg�sz sz mokat rendez�s�t �s fogalmazza meg az eg�sz sz mok rende-z�s�nek tulajdons gait le¡r¢ t�telt.Adja meg N-nek Z-be val¢ be gyaz s t �s fogalmazza meg a be gyaz s tulajdons -gait.Ismertesse eg�sz sz mok t�bbletes  br zol s t.De�ni lja egy soportban az eg�sz kitev�s hatv nyoz st �s fogalmazza meg k�t tu-lajdons g t.



5De�ni lja egy soportban az eg�sz kitev�s hatv nyoz st �s fogalmazza meg egy olyantulajdons g t, amely sak felser�lhet� elemekre �rv�nyes.De�ni lja a nullgy�r� �s a z�r¢gy�r� 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 t�tel�t.De�ni lja az integrit si tartom ny fogalm t.De�ni lja a rendezett integrit si tartom ny fogalm t.Fogalmazzon meg sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra vonatkoz¢an, hogy egy integ-rit si tartom ny rendezett integrit si tartom ny legyen.Fogalmazza meg a rendezett integrit si tartom nyban az egyenl�tlens�gekkel val¢sz mol s szab lyait le¡r¢ t�telt.De�ni lja a raion lis sz mok halmaz t a m�veletekkel �s a rendez�ssel �s fogal-mazza meg a raion lis sz mok tulajdons gait le¡r¢ t�telt.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 p�ld t testre.De�ni lja a rendezett test fogalm t �s adjon p�ld 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 Arhim�d�szi tulajdons got.Mi a kapsolata az Arhim�d�szi tulajdons gnak a fels� hat r tulajdons ggal?Fogalmazza meg a raion lis sz mok fels� hat r tulajdons g ra �s az Arhim�d�szitulajdons g ra vonatkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg a val¢s sz mok egy�rtelm�s�g�t le¡r¢ t�telt.De�ni lja val¢s sz m abszol£t �rt�k�t �s a sgn f�ggv�nyt.De�ni lja val¢s sz m val¢s sz mmal val¢ oszt s n l a marad�kot als¢ �s val¢s sz mt�rtr�sz�t.De�ni lja a b�v¡tett val¢s sz mokat.Ismertesse val¢s sz mok �xpontos  br zol s t.Ismertesse val¢s sz mok kerek¡t�si m¢djait.Ismertesse val¢s sz mok lebeg�pontos  br zol s t.Fogalmazza meg a val¢s sz mok l�tez�s�t le¡r¢ t�telt.Fogalmazza meg a gy�kvon sra vonatkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg a szorzat gy�k�re vonatkoz¢  ll¡t st.De�ni lja a komplex sz mok halmaz t a m�veletekkel.Adja meg R be gyaz s t C-be.De�ni lja i-t, komplex sz m val¢s �s k�pzetes r�sz�t, konjug ltj t �s a k�pzetessz mok fogalm t.Fogalmazza meg a komplex konjug l s tulajdons gait.De�ni lja komplex sz m abszol£t �rt�k�t. Milyen t�telt haszn lt?Fogalmazza meg komplex sz mok abszol£t �rt�k�nek tulajdons gait.De�ni lja komplex sz mokra a sgn f�ggv�nyt �s fogalmazza meg tulajdons gait.De�ni lja komplex sz mok trigonometrikus alakj t �s argumentum t.�rja fel k�t komplex sz m szorzat t �s h nyados t trigonometrikus alakjuk seg¡ts�-g�vel.Ha n ∈ N+ �s w ∈ C, ¡rja fel a zn = w egyenlet �sszes megold s t.�rja fel az n-edik komplex egys�ggy�k�ket. Mit �rt�nk primit¡v n-edik egys�ggy�kalatt?



6 Ha n ∈ N+ �s w ∈ C, ¡rja fel a zn = w egyenlet �sszes megold s t az n-edikegys�ggy�k�k seg¡ts�g�vel.Fogalmazza meg az algebra alapt�tel�t.De�ni lja a kvaterni¢k halmaz t a m�veletekkel.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¡t-s�g�vel?Igaz-e, hogy b rmely kvaterni¢ b rmely val¢s sz mmal felser�lhet�?Igaz-e, hogy b rmely kvaterni¢ b rmely komplex sz mmal felser�lhet�?Adja meg a i, j, k kvaterni¢k �szorz¢t bl j t".De�ni lja kvaterni¢ val¢s �s k�pzetes r�sz�t �s konjug ltj t.Fogalmazza meg a kvaterni¢k konjug ltj ra vonatkoz¢  ll¡t sokat.De�ni lja a bels� �s a k�ls� szorz st a kvaterni¢k seg¡ts�g�vel.De�ni lja kvaterni¢k abszol£t �rt�k�t �s sorolja fel a tulajdons gait.De�ni lja halmazok ekvivaleni j t �s sorolja fel tulajdons gait.Ha az X �s X ′ illetve Y �s Y ′ halmazok ekvivalensek, milyen m s halmazok ekvi-valeni j ra k�vetkeztethet�nk m�g ebb�l?De�ni lja a v�ges �s a v�gtelen halmazok fogalm t.De�ni lja egy v�ges halmaz elemeinek sz m t. Hogyan jel�lj�k? Mit haszn lt fel ade�n¡i¢hoz?Fogalmazza meg a v�ges halmazok �s elemsz muk tulajdons gait le¡r¢ t�telt.Fogalmazza meg a skatulyaelvet.Mit mondhatunk v�ges halmazban minim lis �s maxim lis elem l�tez�s�r�l?Mi a szok sos m�velet permut i¢kra �s milyen algebrai strukt£r t kapunk?Mit mondhatunk egy v�ges halmaz �sszes permut i¢inak sz m r¢l?Mit �rt�nk egy v�ges halmaz vari i¢in �s mit mondhatunk az �sszes vari i¢ksz m r¢l?Mit �rt�nk egy v�ges halmaz kombin i¢in �s mit mondhatunk az �sszes kombin -i¢k sz m r¢l?Mit �rt�nk egy v�ges halmaz ism�tl�ses kombin i¢in �s mit mondhatunk az �sszesism�tl�ses kombin i¢k sz m r¢l?Mit �rt�nk egy v�ges halmaz ism�tl�ses permut i¢in �s mit mondhatunk az �sszesism�tl�ses permut i¢k sz m r¢l?De�ni lja az ism�tl�ses vari i¢k fogalm t. Mit mondhatunk egy v�ges halmaz�sszes ism�tl�ses vari i¢inak sz m r¢l?Fogalmazza meg a binomi lis t�telt.�rja fel a Pasal-h romszo"g els� 8 sor t.Mennyi a binomi lis egy�tthat¢k �sszege, illetve v ltakoz¢ el�jellel vett �sszege?Fogalmazza meg a polinomi lis t�telt.Fogalmazza meg a logikai szita formul t.De�ni lja a term�szetes sz mok k�r�ben az oszthat¢s got �s adja meg a jel�l�s�t.Sorolja fel a term�szetes sz mok k�r�ben az oszthat¢s g alaptulajdons gait.De�ni lja a term�szetes sz mok k�r�ben a pr¡msz m �s a t�rzssz m fogalm t. Mi akapsolat a k�t fogalom k�z�tt?De�ni lja egys�gelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s got �s adja meg ajel�l�s�t.Sorolja fel egys�gelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s g alaptulajdons -gait.



7De�ni lja az asszoi ltak fogalm t �s sorolja fel ennek a kapsolatnak a tulajdon-s gait.De�ni lja az egys�gek fogalm t �s sorolja fel az egys�gek halmaz nak tulajdons gait.Mi a kapsolat az egys�gek �s az asszoi ltak k�z�tt?Mi a kapsolat a term�szetes sz mok �s az eg�sz sz mok k�r�ben vett oszthat¢s gk�z�tt?Mi a kapsolat a term�szetes sz mok �s az eg�sz sz mok k�r�ben vett oszthat¢s gk�z�tt?De�ni lja egys�gelemes integrit si tartom nyban a pr¡melem �s az irreduibilis elemfogalm t. Mi a kapsolat a k�t fogalom k�z�tt?Mit �rt�nk egys�gelemes integrit si tartom nyban legnagyobb k�z�s oszt¢ alatt?Mikor mondjuk egys�gelemes integrit si tartom ny elemeire, hogy relat¡v pr¡mek?Mit �rt�nk egys�gelemes integrit si tartom nyban legkisebb k�z�s t�bbsz�r�s alatt?Egy�rtelm�-e az eg�sz sz mok k�r�ben a legnagyobb k�z�s oszt¢? Ismertesse akapsol¢d¢ jel�l�st.Egy�rtelm�-e az eg�sz sz mok k�r�ben a legkisebb k�z�s t�bbsz�r�s? Ismertesse akapsol¢d¢ jel�l�st.Ismertesse a b�v¡tett euklideszi algoritmust.Mely t�tel alapj n sz molhatjuk ki v�ges sok eg�sz sz m legnagyobb k�z�s oszt¢j tpr¡mfelbont s n�lk�l?Fogalmazza meg a sz melm�let alapt�tel�t.De�ni lja pr¡mtenyez�s felbont sn l a kanonikus alakot.Hogyan hat rozhat¢k meg term�szetes sz mok eset�n az oszt¢k, a legnagyobb k�z�soszt¢ �s a legkisebb k�z�s t�bbsz�r�s a pr¡mt�nyez�s felbont s seg¡ts�g�vel?Mi a kapsolat k�t eg�sz sz m legnagyobb k�z�s oszt¢ja �s legkisebb k�z�s t�bbsz�-r�se k�z�tt?Hogyan sz molhatjuk ki v�ges sok eg�sz sz m legkisebb k�z�s t�bbsz�r�s�t pr¡mfel-bont s n�lk�l?Ismertesse Erathoszthen�sz szit j t.De�ni lja eg�sz sz mok kongrueni j t �s adja meg a kapsol¢d¢ jel�l�seket.Fogalmazza meg az eg�sz sz mok kongrueni j nak egyszer� tulajdons gait.De�ni lja a marad�koszt ly, reduk lt marad�koszt ly, teljes �s reduk lt marad�k-rendszer fogalm t.De�ni lja Zm-et. Milyen algebrai strukt£ra Zm?Ismertesse a komplemens  br zol sokat.Fogalmazza meg a Zm gy�r� tulajdons gait le¡r¢ t�telt.Ismertesse a diszkr�t logaritmus probl�m t.Ismertesse a DiÆe{Hellmann{Merkle kulsser�t.De�ni lja az Euler-f�le ϕ f�ggv�nyt.Mit mondhatunk az aai + b sz mokr¢l, ha ai egy marad�krendszer, illetve egyreduk lt marad�krendszer elemeit futja be?Fogalmazza meg az Euler{Fermat-t�telt.Fogalmazza meg a Fermat-t�telt.Mit �rt�nk diofantikus probl�m n?Mondjon k�t p�ld t diofantikus probl�m ra.Fogalmazza meg a k¡nai marad�kt�telt.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.



8 De�ni lja a sz melm�leti f�ggv�ny, az addit¡v sz melm�leti f�ggv�ny �s a teljesenaddit¡v sz melm�leti f�ggv�ny fogalm t.De�ni lja a sz melm�leti f�ggv�ny, az multiplikat¡v sz melm�leti f�ggv�ny �s a tel-jesen multiplikat¡v sz melm�leti f�ggv�ny fogalm t.Fogalmazza meg az addit¡v, multiplikat¡v, teljesen addit¡v �s teljesen multiplikat¡vsz melm�leti f�ggv�nyek kisz m¡t s ra vonatkoz¢ t�telt.Adjon egyszer� p�ld k addit¡v, multiplikat¡v, teljesen addit¡v �s teljesen multipli-kat¡v sz melm�leti f�ggv�nyekre.De�ni lja a µ, κ �s ν sz melm�leti f�ggv�nyeket. Milyen tulajdons g£ak?De�ni lja a τ , σ �s σr sz melm�leti f�ggv�nyeket. Milyen tulajdons g£ak?�rja fel a τ , σ �s σr sz melm�leti f�ggv�nyek kisz m¡t s ra haszn lhat¢ formul kat.Fogalmazza meg az Euler-f�le ϕ f�ggv�ny kisz m¡t s ra vonatkoz¢ t�telt.Ismertesse az intervallum-aritmetik t.Mikor mondjuk, hogy egy halmaz major l egy m sikat? Mikor mondjuk, hogy egyhalmaz szigor£an major l egy m sikat?Milyen nyilv nval¢ tulajdons gai vannak halmazok major l s nak?Fogalmazza meg a Shr�der{Bernstein-t�telt.Fogalmazza meg a Shr�der{Bernstein-t�tel szigor£ major l sra vonatkoz¢ k�vet-kezm�ny�t.Fogalmazza meg a halmazok �sszehasonl¡that¢s g ra vonatkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg Cantor t�tel�t.De�ni lja a megsz ml lhat¢ v�gtelen �s a megsz ml lhat¢ fogalm t.Adjon a megsz ml lhat¢ v�gtelen fogalma seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�-telt arra, hogy egy halmaz v�gtelen legyen.Adjon N seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogy egy halmaz v�ges,megsz ml lhat¢ illetve v�gtelen legyen.Mit mondhatunk megsz ml lhat¢ halmaz r�szhalmaz r¢l?Adjon N seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogy egy nem �res halmazmegsz ml lhat¢ legyen.Mely halmazm�veletekre bizony¡tottuk, hogy nem vezetnek ki a megsz ml lhat¢halmazok k�r�b�l?A Z, N × N, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞

n=0Nn, ℘(N) halmazok k�z�lmelyek megsz ml lhat¢ak?Egy v�gtelen halmaz �s egy megsz ml lhat¢ halmaz uni¢j t k�pezz�k. Mit  ll¡tha-tunk az uni¢r¢l?Adjon val¢di r�szhalmazok seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogyegy halmaz v�gtelen legyen.De�ni lja a kontinuum sz moss g£ halmaz fogalm t.Az R mely r�szhalmazair¢l  ll¡tottuk, hogy kontinuum sz moss g£ak?A Z, N × N, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞

n=0Nn, ℘(N) halmazok k�z�lmelyek kontinuum sz moss g£ak?Bizony¡t sok (2-2 pont)Fogalmazza meg a halmazok uni¢j nak kommutativit s t, asszoiativit s t �s idem-poteni j t �s bizony¡tsa be.Fogalmazza meg a halmazok metszet�nek kommutativit s t, asszoiativit s t �sidempoteni j t �s bizony¡tsa be.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be az uni¢ �s a metszet disztributivit s t.



9Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a De Morgan azonoss gokat k�t halmazra.Mi a rendezett p r alaptulajdons ga? Bizony¡tsa be, hogy rendelkezik vele.Bizony¡tsa be, hogy bin�r rel i¢k kompoz¡i¢ja asszoiat¡v.Fogalmazza meg a k�t bin�r rel i¢ kompoz¡i¢j nak inverz�re vonatkoz¢  ll¡t st �sbizony¡tsa be.Fogalmazza meg az ekvivaleniarel i¢ �s az oszt lyoz s kapsolat t �s bizony¡tsabe.Fogalmazza meg a szigor£ r�szbenrendez�s kapsolat t a r�szbenrendez�ssel �s bi-zony¡tsa be  ll¡t s t.Mi a kapsolat a szigor£an monoton n�veked� f�ggv�nyek �s a k�ls�n�sen egy�r-telm� f�ggv�nyek k�z�tt? A megfogalmazott  ll¡t st bizony¡tsa be.Mit  lll¡thatunk a monoton n�veked� f�ggv�nyek inverz f�ggv�ny�r�l? A megfogal-mazott  ll¡t st bizony¡tsa be.Fogalmazza meg az indexelt halmazsal dokra vonatkoz¢ De Morgan-szab lyokat�s bizony¡tsa be �ket.Fogalmazza meg a halmazm�veletek �s egy f�ggv�ny kapsolat r¢l tanult  ll¡t so-kat. 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 term�szetes sz mok egy�rtelm�s�g�re vonatkoz¢t�telt.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a term�szetes sz mok �sszead s nak alaptulaj-dons gait kimond¢ t�telt, a kommutativit st kiv�ve.Fogalmazza meg a term�szetes sz mok �sszead s nak alaptulajdons gait kimond¢t�telt �s bizony¡tsa be a kommutativit st.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a term�szetes sz mok szorz s nak alaptulajdon-s gait kimond¢ t�telt, a kommutativit st kiv�ve.Fogalmazza meg a term�szetes sz mok szorz s nak alaptulajdons gait kimond¢ t�-telt, �s bizony¡tsa be a kommutativit st.Bizony¡tsa be, hogy a term�szetes sz mok halmaza a ≤ rel i¢val rendezett.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a term�szetes sz mokra a ≤ rel i¢ �s a m�veletekkapsolat t le¡r¢ t�telt.Bizony¡tsa be, hogy a term�szetes sz mok halmaza a ≤ rel i¢val j¢lrendezett. Azt,hogy rendezett, nem kell bizony¡tania.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a logikai f�ggv�nyek norm l alakj ra vonatkoz¢t�telt.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a marad�kos oszt s t�tel�t.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a sz mrendszerekre vonatkoz¢ t�telt.De�ni lja az eg�sz sz mokat az �sszead ssal �s bizony¡tsa be a megfelel� t�telt.Fogalmazza meg az eg�sz sz mok rendez�s�nek tulajdons gait le¡r¢ t�telt �s bizo-ny¡tsa be.Fogalmazza meg az eg�sz sz mok szorz s nak tulajdons gait le¡r¢ t�telt �s bizo-ny¡tsa be.Fogalmazza meg gy�r�ben a null val val¢ szorz s tulajdons gait �s az el�jelszab lyt�s bizony¡tsa be �ket.Fogalmazza meg gy�r�ben az eg�sz egy�tthat¢val val¢ szorz s tulajdons gait.Fogalmazza meg az  ltal nos disztributivit s t�tel�t �s bizony¡tsa be.De�ni lja a bal �s jobb oldali nulloszt¢ �s a nulloszt¢p r fogalm t. Adjon meg k�tl�nyegesen k�l�nb�z�, nulloszt¢kkal kapsolatos  ll¡t st, �s bizony¡tsa be �ket.



10 Fogalmazzon meg sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra vonatkoz¢an, hogy egy integ-rit 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 egyenl�tlens�gekkel val¢sz mol s szab lyait le¡r¢ t�telt �s bizony¡tsa be.De�ni lja a raion 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 raion lis sz mok hal-maza Abel-soport.De�ni lja a raion lis sz mok halmaz t a m�veletekkel, bizony¡tsa be, hogy a szor-z s kompatibilis az oszt lyoz ssal, �s felhaszn lva, hogy az �sszead ssal a raion lissz mok halmaza Abel-soport, bizony¡tsa be hogy test.De�ni lja a raion lis sz mok halmaz t a m�veletekkel �s a rendez�ssel, �s felhasz-n lva, hogy test, bizony¡tsa be a rendez�s tulajdons gait, bele�rtve, hogy kompatibilisaz oszt lyoz ssal.Van-e olyan raion lis sz m, amelynek a n�gyzete 2? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Fogalmazza meg az Arhim�d�szi tulajdons got. Mi a kapsolata a fels� hat r tu-lajdons ggal? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Bizony¡tsa be, hogy a raion lis sz mok rendezett teste nem fels� hat r tulajdon-s g£.Bizony¡tsa be, hogy a raion lis sz mok rendezett teste Arhim�d�szi tulajdons g£.De�ni lja a komplex sz mok halmaz t a m�veletekkel �s bizony¡tsa be, hogy test.Fogalmazza meg komplex sz mok abszol£t �rt�k�nek tulajdons gait �s bizony¡tsabe.Sorolja fel kvaterni¢k abszol£t �rt�k�nek a tulajdons gait �s bizony¡tsa be ezeket.Bizony¡tsa be, hogy b rmely n ∈ N-re {1, 2, . . . , n} b rmely val¢di r�szhalmazaekvivalens egy m < n term�szetes sz mra {1, 2, . . . , m}-mel.Bizony¡tsa be, hogy egyetlen n ∈ N-re sem l�tezik ekvivalenia {1, 2, . . . , n} �s egyval¢di r�szhalmaza k�z�tt.Fogalmazza meg a v�ges halmazok �s elemsz muk tulajdons gait le¡r¢ t�telt �sbizony¡tsa be.Fogalmazza meg a skatulyaelvet �s bizony¡tsa be.Mit mondhatunk v�ges halmazban minim lis �s maxim lis elem l�tez�s�r�l? Bizo-ny¡tsa be  ll¡t s t.Mit mondhatunk egy v�ges halmaz �sszes permut i¢inak sz m r¢l? Bizony¡tsa be ll¡t s t.Mit �rt�nk egy v�ges halmaz vari i¢in �s mit mondhatunk az �sszes vari i¢ksz m r¢l? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Mit �rt�nk egy v�ges halmaz kombin i¢in �s mit mondhatunk az �sszes kombin -i¢k sz m r¢l? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Mit �rt�nk egy v�ges halmaz ism�tl�ses kombin i¢in �s mit mondhatunk az �sszesism�tl�ses kombin i¢k sz m r¢l? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Mit �rt�nk egy v�ges halmaz ism�tl�ses permut i¢in �s mit mondhatunk az �sszesism�tl�ses permut i¢k sz m r¢l? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Fogalmazza meg a binomi lis t�telt �s bizony¡tsa be.Fogalmazza meg a polinomi lis t�telt �s bizony¡tsa be.Fogalmazza meg a logikai szita formul t �s bizony¡tsa be.Sorolja fel a term�szetes sz mok k�r�ben az oszthat¢s g alaptulajdons gait �s bi-zony¡tsa be ezeket.Sorolja fel egys�gelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s g alaptulajdons gait�s bizony¡tsa be ezeket.



11Mi a kapsolat az egys�gek �s az asszoi ltak k�z�tt? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Ismertesse a b�v¡tett euklideszi algoritmust. Bizony¡tsa be, hogy m�k�dik.Mi a kapsolat Z-ben a pr¡melemek �s az irreduibilis elemek k�z�tt? Bizony¡tsa ll¡t s t.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a sz melm�let alapt�tel�t.Fogalmazza meg Eukleid�sz t�tel�t �s a pr¡msz mok k�z�tti r�sekre vonatkoz¢  ll¡-t st, �s mindkett�t bizony¡tsa be.Fogalmazza meg az eg�sz sz mok kongrueni j nak egyszer� tulajdons gait �s bi-zony¡tsa be azokat.Mit mondhatunk az aai + b sz mokr¢l, ha ai egy marad�krendszer, illetve egyreduk lt marad�krendszer elemeit futja be? Bizony¡tsa be  ll¡t s t.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be az Euler{Fermat t�telt.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a Fermat-t�telt.Ismertesse a line ris kongrueni k megold s nak m¢dszer�t r�szletes indokl ssal.Ismertesse line ris kongrueniarendszerek megold s nak m¢dszer�t r�szletes indok-l ssal.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a k¡nai marad�kt�telt.Ismertesse az RSA elj r st r�szletes indokl ssal.Fogalmazza meg az addit¡v, multiplikat¡v, teljesen addit¡v �s teljesen multiplikat¡vsz melm�leti f�ggv�nyek kisz m¡t s ra vonatkoz¢ t�telt �s bizony¡tsa be.�rja fel a τ , σ �s σr sz melm�leti f�ggv�nyek kisz m¡t s ra haszn lhat¢ formul kat�s bizony¡tsa be �ket.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be az Euler-f�le ϕ f�ggv�ny kisz m¡t s ra vonatkoz¢t�telt.Bizony¡tsa be, hogy halmazok major l sa reex¡v �s tranzit¡v.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a Shr�der{Bernstein-t�telt.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be a Shr�der{Bernstein-t�tel szigor£ major l sravonatkoz¢ k�vetkezm�ny�t.Fogalmazza meg �s bizony¡tsa be Cantor t�tel�t.Adjon a megsz ml lhat¢ v�gtelen fogalma seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�-telt arra, hogy egy halmaz v�gtelen legyen, �s bizony¡tsa be az  ll¡t st.Adjon N seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogy egy halmaz v�ges,megsz ml lhat¢ illetve v�gtelen legyen, �s bizony¡tsa be az  ll¡t st.Mit mondhatunk megsz ml lhat¢ halmaz r�szhalmaz r¢l? Bizony¡tsa be az  ll¡t st.Adjon N seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogy egy nem �res halmazmegsz ml lhat¢ legyen, �s bizony¡tsa be az  ll¡t st.Bizony¡tsa be, hogy N × N megsz ml lhat¢ v�gtelen.A Z, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞

n=0Nn, ℘(N) halmazok k�z�l melyekmegsz ml lhat¢ak? Bizony¡tsa be az  ll¡t st.Egy v�gtelen halmaz �s egy megsz ml lhat¢ halmaz uni¢j t k�pezz�k. Mit  ll¡tha-tunk az uni¢r¢l? Bizony¡tsa be az  ll¡t st.Adjon val¢di r�szhalmazok seg¡ts�g�vel sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogyegy halmaz v�gtelen legyen. Bizony¡tsa be az  ll¡t st.A Z, N × N, Q, R, C, Nn (n ∈ N), Rn (n ∈ N), ∪∞

n=0Nn halmazok k�z�l melyekkontinuum sz moss g£ak? Bizony¡tsa be az  ll¡t st.A Z, N × N, Q, ℘(N), Nn (n ∈ N), ∪∞

n=0Nn halmazok k�z�l melyek kontinuumsz moss g£ak? Bizony¡tsa be az  ll¡t st.


