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Zadania powinny wystarczy¢ przynajmniej do zaj¦¢ w dniu 7 marca wª¡cz-

nie.

1. Pokaza¢, »e równanie x3+2y3+4z3 = 0 nie ma niezerowego rozwi¡zania w liczbach
wymiernych.

Wsk. Pokaza¢, »e niezerowe rozwi¡zanie wymierne generuje niezerowe caªkowite roz-
wi¡zanie. Dla caªkowitego rozwi¡zania (x, y, z) pokaza¢, »e dokªadnie jeden z wyrazów
x3, 2y3, 4z3 dzieli si¦ przez pewn¡ pot¦g¦ 2, a pozostaªe dwa przez wi¦ksz¡, a wi¦c ich
suma nie mo»e by¢ równa 0.

2. Pokaza¢, »e a3 + 2b3 + 4c3 − 6abc = 0 nie ma niezerowego wymiernego rozwi¡zania.
To zadanie jest przydatne do równolegªego wykªadu.

3. Niech a,b,c b¦d¡ caªkowite, za± n liczba naturalna. Pokaza¢, »e je±li n dzieli a +
b3, b+ c4, c+ a5 to n dzieli a119 − a.

4. Niech d dzieli m2n+ 1,mn2 + 1. Pokaza¢, »e n dzieli m3 + 1.

5. Dla jakich n liczba 1! + 2! + ... + n! jest kwadratem? (Wsk. Rozpatrzy¢ reszty
modulo pewna bardzo maªa liczba).

6. Pokaza¢, »e liczba 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n nie jest naturalna dla n > 1. (Wsk.
Rozpatrzy¢ pot¦g¦ 2 w mianowniku powstaªej liczby wymiernej).

7. Dla jakich cyfr x, y liczba 628976582729x64872y876x dzieli si¦ przez 99?

8. Czy istniej¡ liczby pierwsze p, q, »e liczba
a) pq + 1 jest pierwsza;
b) p+ q jest pierwsza;
c)pq + 23 jest pierwsza?

9. Czy istniej¡ naturalne liczby x, y takie, »e x2 + 3y2 + 1
a) dzieli si¦ przez 3; b) przez 5; c) przez 250 · 172 · 13;
d) wynos i80006437862784628003?

10. Czy suma 2017 kolejnych liczb naturalnych dzieli si¦ przez
a)2017; b)2018; c) 2019; d)2016?

11. Czy liczba 30! jest podzielna przez 75, 227?

12.Pokaza¢, »e dla n > 1 liczba 1 + 1/3 + 1/5 + ...+ 1/(2n− 1) nie jest caªkowita.

13. Pokaza¢, »e (n!)n+1 | (n2)!.
14. Oblicz nwd liczb 3564273563275628 oraz 214682164821 metod¡ b¦d¡c¡ wariantem

u»ycia rozwini¦cia dwójkowego.
15. Ile spo±ród symboli Newtona C101

6 , C102
6 , ...C200

6 jest podzielnych przez 2, 3, 6?
16. Znale¹¢ reszt¦ z dzielenia (1237156 + 34)28 przez 111.
17. Rozwi¡za¢ ukªad kongruencji x+4y ≡ 29 (mod 143), 2x−9y+84 ≡ 0 (mod 143).
18. Niech a1, ..., ar b¦d¡ naturalne, za± n = a1 + ...+ ar. Pokaza¢, »e a1!a2!...ar! | n!.
19. Pokaza¢, »e dla dowolnego caªkowitego n liczba (n3 − 1)n3(n3 + 1) dzieli si¦ przez

504.
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