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Podstawowe twierdzenia o podzielno±ci liczb

Zaj¦cia maj¡ na celu poukªadanie wiedzy o podzielno±ci, resztach z dzielenie i jednoznaczno±ci
rozkªadu na czynniki pierwsze. B¦dziemy od podstaw uzasadnia¢ fakty i twierdzenia, które dobrze
znamy ze szkoªy.

Zaczniemy od ustalenia zakresu dziaªania: rozwa»amy liczby caªkowite, które oznaczamy

Z = {...,−2,−1, 0, 1, 2, ...}.

W tym zbiorze znamy dwa podstawowe dziaªania - dodawanie i mno»enie (zauwa»my, »e odej-
mowanie jest tak naprawd¦ dodawaniem liczby przeciwnej, a dzielenie dwóch liczb caªkowitych
mo»e nie by¢ liczb¡ caªkowit¡, a gdy ju» jest, to jest to operacja odwrotna do mno»enia).

Najdz¦±ciej zadania o liczbach caªkowitych s¡ zwi¡zane z podzielno±ci¡. Oto dokªadna de�nicja.

De�nicja 0.1 Mówimy, »e liczba b jest podzielna przez liczb¦ a (lub inaczej: liczba a jest dzielni-
kiem b; jeszcze inaczej: a dzieli b) dokªadnie wtedy, gdy istnieje k caªkowite, takie »e zachodzi

b = k · a.

Podstawow¡ umiej¦tno±ci¡ przy badaniu podzielno±ci jest dzielenie z reszt¡. Oto jego precyzyjne
sformuªowanie.

Twierdzenie 0.1 (Dzielenie z reszt¡) Je±li mamy liczby caªkowite n i k, przy czym k jest do-
datnie, to istniej¡ liczby caªkowite q ("iloraz") i r ("reszta") takie, »e

n = q · k + r,

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

1. Korzystaj¡c z powy»szych: twierdzenia i de�nicji udowodnij, »e liczba b jest podzielna przez
a wtedy i tylko wtedy, gdy b daje reszt¦ 0 przy dzieleniu przez a.

2. Udowodnij cz¦±¢ twierdzenia, która mówi o istnieniu ilorazu i reszty wedªug nast¦puj¡cego
schematu:

(a) Zde�niuj q jako najwi¦ksz¡ liczb¦ caªkowit¡, dla której

k · q ¬ n.

(b) Zde�niuj reszt¦ jako
r = n− k · q.

(c) Zauwa», »e k i q s¡ liczbami caªkowitymi oraz, »e zachodzi n = q · k + r.
(d) Udowodnij, »e r  0 i r ¬ k − 1 (w tym ostatnim trzeba si¦ powoªa¢ na maksymalno±¢

wyboru z podpunktu a).

3. Udowodnij pozostaª¡ cz¦±¢ twierdzenia: tzn. poka», »e dla liczb n, k istnieje jedyna para
q, r, która speªnia zadane warunki. Aby to zrobi¢ we¹ takie dwie pary (q, r, q′, r′) i odejmij
równanie które one speªniaj¡ stronami. Nast¦pnie zbadaj podzielno±¢ przez k.

Kolejnym faktem jest tzw. "algorytm euklidesa", który pozwala szybko znajdowa¢ najwi¦kszy
wspólny dzielnik liczb a i b (NWD(a, b, )).
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Algorytm 0.1 Maj¡c dane dwie liczby a i b dzielimy z reszt¡ wi¦ksz¡ przez mniejsz¡. Na-
st¦pnie wyj±ciow¡ par¦ liczb zast¦pujemy t¡ mniejsz¡ (b) i reszt¡ z dzielenia r (która jest
mniejsza od b). Tak dostajemy par¦ b, r, z któr¡ post¦pujemy podobnie, a» dostaniemy 0 jako
reszt¦. Wtedy druga z tych liczb jest NWD wszystkich tych par.

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

5. Powiedz dlaczego w ko«cu dostaniemy 0 jako reszt¦.

6. Uzasadnij, »e zmieniaj¡c jedn¡ par¦ na drug¡ NWD obu par jest taki sam.

Przypomnijmy, »e liczb¡ pierwsz¡ nazywamy liczb¦, która ma dokªadnie dwa dzielniki dodatnie.
Tak wi¦c 0, 1,−1, 4, 6 nie s¡ liczbami pierwszymi.

7. Czy liczba 14ma dzielniki ujemne? Ile ma dzielników w sumie? Sprawd¹ de�nicj¦ podzielno±ci
przez np. −7.

8. Uzasadnij, »e je±li liczba pierwsza p dzieli iloczyn a · b, to na pewno p dzieli a lub p dzieli b.
Mo»esz jednak odwoªywa¢ si¦ tylko do powy»szych rzeczy, ale nie do jednoznaczno±ci rozkªadu
na czynniki pierwsze. Zrób zadanie tylko dla p = 2, 3, 5, 7, 11.

Okazuje si¦, »e powy»szy fakt, który dobrze znamy i cz¦sto stosujemy w praktyce nie jest
wcale taki ªatwy do uzasadnienia. Pominiemy wi¦c dowód (który jest do±¢ skomplikowan¡
indukcj¡) i zadowolimy si¦ jedynie sformuªowaniem twierdzenia.

Twierdzenie 0.2 Je±li liczba pierwsza p jest dzielnikiem iloczynu a · b, to jest dzielnikiem co
najmniej jednej z liczb: a, b.

9. Udowodnij nast¦puj¡ce uogólnienie powy»szego twierdzenia (korzystaj¡c z samego twierdze-
nia):

Twierdzenie 0.3 Je±li liczba pierwsza p jest dzielnikiem iloczynu a1 · a2 · ... · an, to jest
dzielnikiem co najmniej jednej z liczb: a1, a2, ..., an.

Wreszcie dochodzimy do istoty rozwa»a« nad podzielno±ci¡ - do twierdzenia o jednoznaczno±ci
rozkªadu na czynniki pierwsze. Cho¢ sformuªowanie jest niekoniecznie przyjazne i zawiera
wiele literek, to tak naprawd¦ jest to tylko fakt, »e 280 = 23 · 5 · 7 i nie da si¦ tego inaczej
zapisa¢.

Twierdzenie 0.4 Je±li mamy dan¡ liczb¦ n wi¦ksz¡ od 1, to istnieje jej jedyny rozkªad na
czynniki pierwsze, tzn. istniej¡ liczby pierwsze p1, p2, ..., pk, oraz liczby naturalne dodatnie
α1, α2, ..., αk takie, »e

n = pα11 · p
α2
2 · ... · p

αk
k .

Ponadto takie przedstawienie jest jedyne, je±li zaªo»ymy, »e porz¡dkujemy liczby pierwsze od
najmniejszej do najwi¦kszej.

10. Udowodnij powy»sze twierdzenie korzystaj¡c jedynie z tw. 0.3. Aby to zrobi¢:

(a) Podaj algorytm rozkªadania na czynniki: bierzemy liczb¦ i albo jest pierwsza (to koniec),
albo ma dzielnik inny ni» 1 i p wtedy dzielimy przez ten dzielnik i mamy dwie mniejsze
liczby. Kontynuujemy.

(b) Uzasadnij, »e powy»szy algorytm si¦ sko«czy.

(c) Najtrudniejsze: Udowodnij, »e jest jednoznaczno±¢, tzn. mamy dwa rozkªady na czynniki
pewnej liczby n (takie jak w twierdzeniu), to w istocie to musi jednak wyj±¢ ten sam
rozkªad. Skorzystaj z indukcji i tw. 0.3.
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