
Lista 2. Podzielność i zapis "modulo"

Definicja 0.1 Zapis
a ≡ b (mod c)

(czytamy: "a przystaje do b modulo c"; założenia: a, b ∈ Z, c ∈ N) oznacza:

1. Liczby a i b dają tą samą resztę z dzielenia przez c lub

2. Liczby a i b różnią się o wielokrotność c lub

3. Liczba c dzieli liczbę a− b (w skrócie: c|a− b, czyli a−bc ∈ Z).

Przyjrzyjmy się na chwilę pierwszemu warunkowi. Zauważmy, że taki napis
ma sens tylko jeśli wiemy, że reszty z dzielenia przez c są zawsze wyznaczone i
to jednoznacznie (dokładnie to pokazaliśmy na końcu poprzzednich zajęć).

1. Udowodnij, że powyższe trzy warunki są równoważne, tzn. jeśli trójka
(a, b, c) spełnia dowolny z nich, to spełnia też dwa pozostałe.

2. Podaj kilka liczb, które można wpisać w miejsce kropek:

(a) 17 ≡ ... (mod 6) Przyklady:
(b) −223 ≡ ... (mod 15) Przyklady:
(c) 254 ≡ ... (mod 8) Przyklady:

3. Jakie to zbiory: {n ∈ Z : n ≡ 1 (mod 2)}, {n ∈ Z : n ≡ 4 (mod 5)}?

4. Czy można:

(a) Zamienić liczby po obu stronach ≡ miejscami?
(b) Dodawać/odejmować stronami dwa równania modulo z tą samą licz-

bą w nawiasie?
(c) Dodawać/odejmować stronami dwa równania modulo z innymi licz-

bami w nawiasie?
(d) Mnożyć stronami dwa równania modulo z tą samą liczbą w nawiasie?
(e) Mnożyć stronami dwa równania modulo z innymi liczbami w nawia-

sie?
(f) Dzielić stronami dwa równani modulo z tą samą liczbą w nawiasie?
(g) Dzielić jedno równanie modulo przez jakąś liczbę, która jest dzielni-

kiem występujących liczb? Czy dzielimy wtedy tylko liczby a, b, czy
wszystkie a, b, c?

(h) Podnosić równanie modulo do jakiejś potęgi?

5. Wybierz zdania prawdziwe z poprzedniego zadania i spróbuj je udowodnić.
A dla tych nieprawdziwych napisz prosty przyklad, który poświadcza, że
są nieprawdziwe (tzw. kontrprzyklad).

6. Znajdź cyfrę jedności liczb: 220, 342, 7107, 9221.

7. Udowodnij, że 2100+2101+2102 jest podzielne przez 14 (uwaga: łatwo jest
wyciągnąć przed nawias, ale policz inaczej poprzez rozwiązanie równania
modulo: 2100 ≡ x (mod 14)).
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8. Policz x (najmniejszy możliwy) w równaniach:

163 · 405 ≡ x (mod 8), x = ...,

9 · 15 · 23 · 25 ≡ x (mod 8), x = ...,

210 + 310 ≡ x (mod 8), x = ...,

210 + 310 ≡ x (mod 7), x = ...,

21003 + 548 ≡ x (mod 17), x = ...,

2100 + 3100 + 51000 ≡ x (mod 7), x = ...,

9. Czy może się zdarzyć, że mnożąc dwie liczby różne od zera modulo n
dostaniemy zero modulo n? Dal jakich n to może się zdarzyć, a dla jakich
nie?

10. Jakie reszty modulo 4, 8, 9 dają kwadraty i sześciany?

11. Wykaż, że liczba: 7
19921991−392

91

10 jest całkowita.

12. Pewna liczba przy dzieleniu przez 7 daje resztę 6. Jaką resztę otrzymamy
dzieląc jej kwadrat, sześcian i czwartą potęgę przez 7?

Kilka zadanek trochę innych:

13. Dla jakich cyfr x, y liczba 2547xy jest podzielna przez 15 i nie dzieli się
przez 25?

14. Udowodnij, że dla n będącego liczbą naturalną n3−n jest podzielne przez
6.

15. Wykaż, że jeśli a jest liczbą niepodzielną przez 5, to liczba a4 − 1 jest
podzielna przez 5.

16. Pokaż, że dla wszystkich całkowitych m liczba m6 − 2m4 +m2 dzieli się
przez 36.
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