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Zadania z podzielno±ci¡

1. Wyznacz liczb¦ par (x, y) liczb caªkowitych speªniaj¡cych równanie

x4 = y4 + 1223334444.

2. Znajd¹ wszystkie liczby caªkowite dodatnie n, dla których liczba√
n · (n+ 1) · (n+ 2) · (n+ 3) + 1

jest liczb¡ caªkowit¡.

3. Udowodni¢, »e równanie 4m(m+1) = n(n+1) nie ma rozwi¡za« w liczbach naturalnych

m, n.
4. Wykaza¢, »e je»eli iloczyn liczb caªkowitych a, b jest liczb¡ parzyst¡, to istniej¡ takie

liczby caªkowite x, y, »e zachodzi równo±¢ a2 + b2 + x2 = y2.
5. Udowodni¢, »e dla dowolnych liczb caªkowitych a, b, c, d, przy czym liczby a i b s¡

ró»ne, równanie (x + ay + c)(x + by + d) = 2 ma co najwy»ej cztery rozwi¡zania w

liczbach caªkowitych x, y.
6. Dowie±¢, »e dla ka»dej liczby caªkowitej n > 1 liczba nn − n2 + n − 1 dzieli si¦ przez

(n− 1)2.
7. Niech an = 23n+36n+2+56n+2. Znale¹¢ najwi¦kszy wspólny dzielnik liczb a0, a1, . . .,

a2000.
8. Dana jest liczba naturalna n ≥ 3. Dowie±¢, »e suma sze±cianów wszystkich liczb

naturalnych wzgl¦dnie pierwszych z n i mniejszych od n dzieli si¦ przez n.
9. Znale¹¢ wszystkie mo»liwe warto±ci, jakie mo»e przyj¡¢ najwi¦kszy wspólny dzielnik

liczb n2 + 1 i (n+ 1)2 + 1 dla ró»nych warto±ci naturalnych n.
10. Rozwi¡za¢ równanie x! + y! + z! = u! w liczbach caªkowitych nieujemnych x, y, z, u.
11. Niech S(n) oznacza sum¦ cyfr liczby n. Dowie±¢, »e dla dowolnej liczby naturalnej n

liczba S(2n2 + 3) nie jest kwadratem liczby caªkowitej.

12. Udowodni¢, »e istnieje niesko«czenie wiele takich liczb naturalnych m, »e dla ka»dej

liczby naturalnej n liczba n4 +m jest zªo»ona.

13. Wykaza¢, »e dla ka»dej liczby naturalnej n liczba 19 · 8n + 17 jest zªo»ona.

materiaªy przygotowaª: Marcin Preisner (preisner@math.uni.wroc.pl).

1


