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1 Rozgrzewka / Pobudka
1. Każdy z siedmiu braci ma po jednej siostrze. Ile jest wszystkich dzieci?

2. Ile końców mają 3 kije? 5 kijów? A 5 i pół kija?

3. Leciał klucz gęsi: jedna gęś na przedzie, a dwie z tyłu; jedna gęś z tyłu, a dwie na
przedzie; jedna między dwiema i trzy w jednym rzędzie. Ile było wszystkich gęsi?

4. Ślimak wspina się na drzewo wysokie na 10 m. W ciągu dnia podnosi się o 4 m,
a w ciągu nocy zsuwa się o 3 m. Po ilu dniach ślimak dostanie się na wierzchołek
drzewa?

5. Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, każdy po całym jabłku.
Jak to możliwe?

6. Dwaj chłopcy grali w szachy 4 godziny. Ile godzin grał każdy z nich?

7. 7 ludzi ma 7 kotów, każdy kot zjada 7 myszy, każda mysz zjada po 7 kłosów
jęczmienia, zaś z każdego kłosa jęczmienia może wyrosnąć 7 miar ziarna. Ile byłoby
wszystkich miar ziarna?

8. Jak przeprawić tratwą z jednego brzegu na drugi: kozę, dwa wilki, psa i kapustę,
jeśli wiadomo, że wilka nie można zostawić samopas z kozą i z psem, psa z kozą
ani kozy z kapustą? W tratwie są tylko trzy miejsca, więc jednocześnie możemy
zabrać ze sobą co najwyżej dwa zwierzęta bądź zwierzę i kapustę.

2 Cechy podzielności
1. Pokaż, że liczba trzycyfrowa abc jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy
a+ b+ c jest podzielne przez 3.

2. Co można powiedzieć o powyższym zadaniu, gdy zamiast w miejscu 3 postawimy
9? A jakąś inną liczbę?

3. A gdy zamiast liczb trzycyfrowych będziemy rozważać liczby o innej liczbie cyfr?
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3 Wstęp do kongruencji
1. Uzasadnij, że gdy dwie liczby dają tę samą resztę z dzielenia przez 7, to ich różnica

jest podzielna przez 7.

2. Co, gdy rolę 7 przejmie inna liczba pierwsza? A złożona?

3. Czy jeśli różnica dwu liczb jest podzielna przez n, to dają one tę samą resztę z
dzielenia przez n?

4. Uzasadnij, że jeśli a ≡ a′(mod n) oraz b ≡ b′(mod n), to także a+b ≡ a′+b′(mod n)
oraz ab ≡ a′b′(mod n)

5. Czy w ciągu 2, 5, 8, 11, 14, 17, . . . znajduje się kwadrat liczby naturalnej?

6. Uwaga: zadanie 3.4 ma naturalne uogólnienie: rolę dodawania i mnożenia może
przejąć dowolne wyrażenie algebraiczne (od dowolnej liczby zmiennych, np a2b+
b2c−4c3a. Wtedy teza jest taka sama z danym wyrażeniem algebraicznym zamiast
dodawania i mnożenia (tzn. a2b+b2c−4c3a ≡ a′2b′+b′2c′−4c′3a′(mod n) przy takich
samych założeniach na pary a, a′; b, b′ oraz c, c′) (może zechcesz się zastanowić nad
uzasadnieniem?).

7. Uzasadnij, że 10k ≡ (−1)k(mod 11).

8. Wywnioskuj, że dla liczby czterocyfrowej abcd zachodzi następująca kongruencja
1000a+100b+10c+d ≡ d−c+b−a(mod 11). Wyprowadź z tego regułę podzielności
przez 11 dla liczb czterocyfrowych. Czy potrafisz to uogólnić na większa liczbę
cyfr niż 4?

9. Znajdź wszystkie pary liczb pierwszych p, q takie, że pq + qp także jest liczbą
pierwszą.


