
Lista 1 (arytmetyka modularna, podzielności)1

Zadanie 1. Uzasadnij że liczba n jest podzielna przez 14 wtedy i tylko wtedy gdy
jest podzielna przez 7 i jest parzysta.

Twierdzenie. (zasadnicze twierdzenie arytmetyki, twierdzenie o istnieniu i jedno-
znaczności rozkładu na czynniki pierwsze)
Jeżeli n jest liczbą naturalną, to istnieją takie parami różne liczby pierwsze p1 <

p2 < . . .< pk oraz liczby naturalne dodatnie c1, . . . , ck takie że n zapisuje się jako:

n=
k
∏

i=1

pci
i .

Co więcej, rozkład ten jest jednoznaczny.

Zadanie 2. Co znaczy „jednoznaczność” rozkładu w twierdzeniu powyżej?

Zadanie 3. Udowodnij korzystając z twierdzenia o rozkładzie na czynniki pierw-
sze, że jeżeli a i b są względnie pierwsze, to liczba n jest podzielna przez ab
wtedy i tylko wtedy gdy jest podzielna przez a i przez b.

Zadanie 4. Uzasadnij że jeżeli a i b nie są względnie pierwsze, to istnieje liczba
naturalna n podzielna przez a i b, ale nie podzielna przez ab.

Twierdzenie (chińskie twierdzenie o resztach). Jeżeli a, b są względnie pierwsze,
to dla dowolnych n1, n2 istnieje jedyna liczba n ∈ {0,1, 2,3, . . . , ab − 1} taka że
n≡ n1 (mod a) i n≡ n2 (mod b).

Zadanie 5. Znajdź liczbę naturalną n taką że n≡ a1 (mod p1) i n≡ a2 (mod p2),
gdzie:

a1 = a2 = 113, p1 = 4, p2 = 7,a) a1 = 3, a2 = 4, p1 = 7, p2 = 5,b)

a1 = 5 a2 = −3, p1 = 11, p2 = 6,c) a1 = −2, a2 = −3,
p1 = 22,p2 = 39.

d)
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Zadanie 6. Udowodnij że jeżeli a, b są względnie pierwsze i n 6≡ n′ (mod ab), to
n 6≡ n′ (mod a) lub n 6≡ n′ (mod b).

Zadanie 7. Wylicz:

73 mod 10,a) 1012121 mod 11,b)

(−1)32152 mod 11,c) 101321 mod 7,d)

10(133121) mod 7,e) 3−1 mod 4,f)

3−2 mod 7,g) 3−1 mod 12.h)

Zadanie 8. Sprawdź że:

7−7 mod 17= 10a) 7−6 mod 24= 1b) 3−4 mod 4= 1c)

13−2 mod 23= 3d) 7−7 mod 19= 11e) 3−5 mod 7= 3f)

31−3 mod 49= 48g) 7−3 mod 29= 23h) 37−2 mod 43= 6i)

3−3 mod 5= 3j) 3−7 mod 23= 12k) 15−2 mod 46= 9l)

9−3 mod 28= 1m) 5−6 mod 9= 1n) 11−7 mod 14= 9o)

29−6 mod 44= 25p) 21−6 mod 47= 12q) 3−7 mod 28= 19r)

7−7 mod 27= 22s) 15−4 mod 17= 16t) 3−7 mod 14= 5u)

Zadanie 9. Udowodnij cechę podzielności przez 11: liczba jest podzielna przez
11 wtedy i tylko wtedy gdy różnica sumy cyfr na miejscach parzystych i sumy cyfr
na miejscach nieparzystych jest podzielna przez 11.

Zadanie 10. Sformułuj i udowodnij podobną cechę podzielności przez 7.

Zadanie 11. Udowodnij indukcyjnie że każda liczba naturalna jest iloczynem
liczb pierwszych.

Twierdzenie (Lemat Euklidesa). Jeżeli p jest liczbą pierwszą i dzieli iloczyn a · b,
to p dzieli a lub p dzieli b.

∗ Zadanie 12. Korzystając z lematu Euklidesa udowodnij jednoznaczność roz-
kładu na czynniki pierwsze.

∗ Zadanie 13. Udowodnij lemat Euklidesa.

∗ Zadanie 14. Udowodnij chińskie twierdzenie o resztach.
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