
Lista 9. Fakty o liczbach

1 Liczby naturalne
1. Pokaż (korzystając z indukcji), że każda liczba naturalna rozkłada się na

iloczyn liczb pierwszych.

2. Czy z Twojego dowodu poprzedniego zadania wynika, że rozkład taki jest
jedyny (no i w jakim sensie jedyny?)?

3. Sformułuj fakt jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze (bez dowo-
du - to mogłoby być za trudne).

4. Czy potrafisz łatwo uzasadnić, że dla liczby pierwszej p oraz n, k ∈ N
zachodzi:

p|(n · k)⇒ p|n lub p|k?

(Podpowiedź: nie potrafisz ;)

5. Przyjmij, że znasz dowód faktu z poprzedniego zadania i za jego pomocą
udowodnij jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze.

6. Wykaż, że:

(a) Istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych.
(b) Istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych dających resztę 3 z dzie-

lenia przez 4.

7. Niech pn oznacza n-tą z kolei liczbę pierwszą. Wykaż, że:

pn+1 < p1p2 . . . pn dla n  2.

2 Liczby wymierne
1. Podaj definicję liczby wymiernej. Powiedz w jakim sensie zapis x = pq jest

niejednoznaczny. Co trzeba założyć, by taki zapis liczby wymiernej był
jedyny?

2. Kiedy liczba wymierna jest calkowita?

3. Udowodnij, że liczba wymierna ma zapis dziesiętny skończony lub okreso-
wy.

4. Odwrotnie: Jeśli liczba ma zapis dziesiętny skończony lub okresowy, to jest
wymierna.

5. Jak poznać z postaci ułamka pq (p, q względnie pierwsze) czy liczba będzie
miała zapis dziesiętny skończony czy okresowy.

6. Co można powiedzieć o postaci pq , jeśli liczba ma zapis dziesiętny: a) skoń-
czony; b) okresowy?

7. Wiemy, że a5 i a7 są calkowite. Pokaż, że również a ∈ Z.
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3 Liczby niewymierne
1. Pokaż, że niewymierne są liczby:

x1 =
√
2, x2 =

3
√
3, x3 =

√
2 +
√
3, x4 =

√
2 + 3
√
3.

2. Udowodnij, że liczba x = 3
√
2 nie jest pierwiastkiem żadnego równania

typu: ax2 + bx+ c = 0 z wymiernymi współczynnikami a, b, c.

3. Rozwiąż równanie
[x] + [1− x] = 1,

gdzie [y] oznacza część całkowitą y ∈ R.
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