
Lista 2. Podzielność liczb całkowitych

Zajęcia mają na celu poukładanie wiedzy o podzielności, resztach z dzielenie i jednoznaczności roz-
kładu na czynniki pierwsze. Będziemy od podstaw uzasadniać fakty i twierdzenia, które dobrze znamy ze
szkoły.

Zaczniemy od ustalenia zakresu działania: rozważamy liczby całkowite, które oznaczamy

C = {...,−2,−1, 0, 1, 2, ...}.

W tym zbiorze znamy dwa podstawowe działania - dodawanie i mnożenie (zauważmy, że odejmowanie
jest tak naprawdę dodawaniem liczby przeciwnej, a dzielenie dwóch liczb całkowitych może nie być liczbą
całkowitą, a gdy już jest, to jest to operacja odwrotna do mnożenia).

Najdzęściej zadania o liczbach całkowitych są związane z podzielnością. Oto podstawowa definicja
definicja.

Definicja (Podzielność). Mówimy, że liczba b jest podzielna przez liczbę a (lub inaczej: liczba a jest
dzielnikiem b; jeszcze inaczej: a dzieli b; i jeszcze: b jest wielokrotnością a) dokładnie wtedy, gdy istnieje
k całkowite, takie że zachodzi

b = k · a.

Podstawową umiejętnością przy badaniu podzielności jest dzielenie z resztą. Oto jego precyzyjne
sformułowanie.

Twierdzenie (Dzielenie z resztą). Jeśli mamy liczby całkowite n i k, przy czym k jest dodatnie, to istnieją
liczby całkowite q ("iloraz") i r ("reszta") takie, że

n = q · k + r,

przy czym r ∈ {0, 1, ..., k − 1}. Ponadto taka para jest jedyna.

A teraz zadania:

1. Korzystając z powyższych: twierdzenia i definicji udowodnij, że liczba b jest podzielna przez liczbę
dodatnią a wtedy i tylko wtedy, gdy b daje resztę 0 przy dzieleniu przez a.

2. Udowodnij część twierdzenia, która mówi o istnieniu ilorazu i reszty według następującego schematu:

(a) Zdefiniuj q jako największą liczbę całkowitą, dla której

k · q ¬ n.

(b) Zdefiniuj resztę jako
r = n− k · q.

(c) Zauważ, że k i q są liczbami całkowitymi oraz, że zachodzi n = q · k + r.
(d) Udowodnij, że r  0 i r ¬ k−1 (w tym ostatnim trzeba się powołać na maksymalność wyboru

z podpunktu a).

3. Udowodnij pozostałą część twierdzenia: tzn. pokaż, że dla liczb n, k istnieje jedyna para q, r, która
spełnia zadane warunki.
Wskazówka: Aby to zrobić weź takie dwie pary (q, r, q′, r′) i odejmij równanie które one spełniają
stronami. Następnie zbadaj podzielność przez k.

Definicja (NWD i NWW). Dla liczb całkowitych a i b definiujemy:

• Największy wspólny dzielnik (NWD) jako największą liczbę całkowitą dodatnią, która jest dziel-
nikiem zarówno a jak i b.

• Najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) jako najmniejszą liczbę całkowitą, która jest wie-
lokrotnością zarówno a jak i b.

4. Uzasadnij, że NWD(a, b) i NWW (a, b) są dobrze określone o ile a i b są różne od zera (tzn. istnieją
i są wyznaczone jednoznacznie). Co, jeśli któraś z liczb jest równa zero? Co, jeśli obie?
Kolejnym ważnym faktem jest tzw. "algorytm euklidesa", który pozwala szybko znajdować naj-
większy wspólny dzielnik liczb a i b.
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Algorytm (Algorytm euklidesa). Mając dane dwie liczby a i b dzielimy z resztą większą przez
mniejszą. Następnie wyjściową parę liczb zastępujemy tą mniejszą (b) i resztą z dzielenia r (która
jest mniejsza od b). Tak dostajemy parę b, r, z którą postępujemy podobnie, aż dostaniemy 0 jako
resztę. Wtedy druga z tych liczb jest NWD wszystkich tych par.

5. Przetestuj algorytm dla par liczb: 197, 32, 240, 36, 15411, 110.

6. Powiedz dlaczego w końcu dostaniemy 0 jako resztę.

7. Uzasadnij, że zmieniając jedną parę na drugą NWD obu par jest taki sam.

Definicja. Przypomnijmy, że liczbą pierwszą nazywamy liczbę, która ma dokładnie dwa dzielniki
dodatnie.

8. Które z liczb: −4,−3,−2,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4 są liczbami pierwszymi?

9. Czy liczba 14 ma dzielniki ujemne? Ile ma dzielników w sumie? Sprawdź definicję podzielności przez
np. −7.

10. Uzasadnij, że jeśli liczba pierwsza p dzieli iloczyn a · b, to na pewno p dzieli a lub p dzieli b. Możesz
jednak odwoływać się tylko do powyższych rzeczy, ale nie do jednoznaczności rozkładu na czynniki
pierwsze. Zrób zadanie tylko dla p = 2, 3, 5, 7, 11.

Okazuje się, że powyższy fakt, który dobrze znamy i często stosujemy w praktyce nie jest wcale
taki łatwy do uzasadnienia. Pominiemy więc dowód (który jest dość skomplikowaną indukcją) i
zadowolimy się jedynie sformułowaniem twierdzenia.

Twierdzenie. Jeśli liczba pierwsza p jest dzielnikiem iloczynu a · b, to jest dzielnikiem co najmniej
jednej z liczb: a, b.

11. Udowodnij następujące uogólnienie powyższego twierdzenia (korzystając z samego twierdzenia):

Twierdzenie 0.1. Jeśli liczba pierwsza p jest dzielnikiem iloczynu a1 ·a2 · ... ·an, to jest dzielnikiem
co najmniej jednej z liczb: a1, a2, ..., an.

Wreszcie dochodzimy do istoty rozważań nad podzielnością - do twierdzenia o jednoznaczności
rozkładu na czynniki pierwsze. Choć sformułowanie jest niekoniecznie przyjazne i zawiera wiele
oznaczeń, to na przykładzie jasno widać, że 280 = 23 · 5 · 7 i nie da się zapisać 280, jako innego
iloczynu liczb pierwszych.

Twierdzenie. Jeśli mamy daną liczbę n większą od 1, to istnieje jej jedyny rozkład na czynniki
pierwsze, tzn. istnieją liczby pierwsze p1, p2, ..., pk, oraz liczby naturalne dodatnie α1, α2, ..., αk takie,
że

n = pα11 · p
α2
2 · ... · p

αk
k .

Ponadto takie przedstawienie jest jedyne, jeśli założymy, że porządkujemy liczby pierwsze od naj-
mniejszej do największej.

12. Udowodnij powyższe twierdzenie korzystając jedynie z Twierdzenia 0.1. Aby to zrobić:

(a) Podaj algorytm rozkładania na czynniki: bierzemy liczbę i albo jest pierwsza (to koniec), albo
ma dzielnik inny niż 1 i p wtedy dzielimy przez ten dzielnik i mamy dwie mniejsze liczby.
Kontynuujemy.

(b) Uzasadnij, że powyższy algorytm się skończy.

(c) Najtrudniejsze: Udowodnij, że jest jednoznaczność, tzn. mamy dwa rozkłady na czynniki pew-
nej liczby n (takie jak w twierdzeniu), to w istocie to musi jednak wyjść ten sam rozkład.
Skorzystaj z indukcji i tw. 0.3.
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