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Zadania powinny wystarczy¢ przynajmniej do zaj¦¢ w dniu 21 marca wª¡cz-

nie.

1. Pokaza¢, »e pierwiastek z liczby naturalnej jest albo niewymierny albo naturalny.

2. Podobnie j.w. ale dla pierwiastków dowolnego stopnia oraz dla logarytmów o
podstawie 2.

3. Ile wynosi suma dzielników liczby 58892?

4. Znale¹¢ wszystkie liczby z przedziaªu [1234, 1601] które maj¡ nieparzyst¡ ilo±¢ dziel-
ników.

5. Liczb¦ n nazywamy doskonaª¡, gdy suma jej dodatnich dzielników wynosi 2n.
Pokaza¢, ¹e je±li liczba 2p − 1 jest pierwsza to n = 2p−1(2p − 1) jest doskonaªa.

6. Pokaza¢, ¹e liczba nieparzysta doskonaªa ma przynajmniej trzy dzielniki pierwsze
(nie wiadomo, czy istnieje jakakolwiek liczba nieparzysta doskonaªa).

7. Oblicz dwoma metodami z wykªadu nwd(4543181168, 2708429216).
8. (zad. z II etapu OM) Pokaza¢, »e dla dowolnej liczby pierwszej p > 2 istnieje

dokªadnie jedna liczba naturalna n taka, »e n(n+ p) jest kwadratem.

9. Znale¹¢ wszystkie n dla których iloczyn wszystkich dzielników wynosi n2, n3?
10. Niech f(X) b¦dzie niestaªym wielomianem o caªkowitych wspóªczynnikach. Po-

kaza¢, »e kongruencja f(x) ≡ 0 (mod p) ma rozwi¡zanie dla niesko«czenie wielu liczb
pierwszych p. Rozwi¡za¢ wzgl¦dem poni»szego schematu:

a) zaªo»y¢, »e teza zachodzi tylko dla p1, ..., pr;
b) niech f(x1) ≡ 0 (mod p1), ..., f(xr) ≡ 0 (mod pr);
c) niech x ≡ x1 (mod p1), ..., x ≡ xr (mod pr);
d) dla x j.w. je±li f(x) 6= 0 to zapiszmy f(x) = cpa11 · ... · parr przy pewnym c niepodziel-

nym przez p1, ..., pr;
e) wzi¡¢ y = x+ tpa1+1

1 · ... · par+1
r , i pokaza¢, »e niezale»nie od t pi || f(y);

f) wywnioskowa¢, »e f(x+ tpa1+1
1 , ...) = pa11 · ... · parr H(t) dla pewnego niestaªego wielo-

mianu H(t) o caªkowitych wyrazach, przy czym dla ka»dego t liczby H(t) oraz p1 · ... · pr
s¡ wzgl¦dnie pierwsze;

g) bior¡c dostatecznie du»e t pokaza¢, »e dla pewnej liczby pierwszej p =6= p1, ..., pr
liczba H(t) jest podzielna przez p.

11. Czy kwadrat liczby naturalnej mo»e ko«czy¢ si¦ na 29 i zaczyna¢ od 786876896897?

12.Wzoruj¡c si¦ na dowodzie Euklidesa pokaza¢, »e jest niesko«czenie wiele liczb pierw-
szych postaci 4k − 1, 6k − 1.

13. Pokaza¢, »e je±li p, 8p2 + 1 s¡ pierwsze to 8p2 + 2p+ 1 te».
14. Pokaza¢, »e dla wszystkich n zachodzi 7 | 2n+2 + 32n+1.
15. Rozwi¡za¢ ukªady kongruencji
a) a ≡ 3 (mod 8), a ≡ 11 (mod 20), a ≡ 1 (mod 15);
b) 3a ≡ 3 (mod 8),−9a ≡ 11 (mod 20), a ≡ 1 (mod 15).
16. Dla jakich a ukªad
3x ≡ a (mod 35), 6x ≡ 3 (mod 21), x ≡ 4 (mod 15)
ma rozwi¡zanie?
17. Znale¹¢ wszystkie pierwiastki pierwotne modulo 11, 13, 17.
18. Niech g b¦dzie pierwiastkie pierwotnym modulo p. Pokaza¢, »e gk jest pierwiast-

kiem pierwotnym modulo p wtedy i tylko wtedy gdy (k, p− 1) = 1.
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