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1. Niech f(X) b¦dzie niestaªym wielomianem o caªkowitych wspóªczynnikach. Pokaza¢,
»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.

2. Ogólniej znale¹¢ warunek na caªkowite k, l,m, n, »e dla dowolnych caªkowitych x, y
zachodzi (kx+ ly,mx+ ny) = (x, y).

Je±li ogólna teza za trudna to sprawdzi¢ dla (k, l,m, n) = (3, 2, 5, 4), (7, 2, 5, 4).

3. Wykorzystuj¡c zadanie 1 oraz ostatnie zadanie z poprzedniej listy znale¹¢ do czego
(mod p) przystaje iloczyn wszystkich p.p. (mod p).

4. Niech g jaki± pierwiastek pierwotny (mod p). Pami¦taj¡c o
∑

d|n µ(d) = 0 dla
n > 1 pokaza¢, »e∑
d|p−1

µ(d)(gd + g2d + ...+ gp−1) ≡ suma pierwiastków pierwotnych modulo p (mod p).

Korzystaj¡c z sumy szeregu geometrycznego, pokaza¢ »e lewa strona ostatniego wyra»e-
nia przystaje do µ(p− 1).

5. Ile rozwi¡za« ma kongruencja 6x3 + 27x2 + 17x+ 20 ≡ 0 (mod 60)?

6. Ile rozwi¡za« ma kongruencja x2 ≡ 1 (mod 64)? Wywnioskowa¢, »e Z∗64 nie jest
cykliczna.

7. Poda¢ warunek typu kongruencyjnego na p pierwsze, aby x2 ≡ 6 (mod p) miaªa
rozwi¡zanie.

Zrobi¢ to dwoma sposobami: u»ywaj¡c lematu Gaussa, oraz wyliczaj¡c odpowiedni
symbol Legendre'a.

8. Podobnie j.w. ale dla 2x2 − 3x+ 2 ≡ 0 (mod p).

9. Niech liczba pierwsza b¦dzie postaci p = 4k + 1. Pokaza¢, »e je±li a jest p.p.
(mod p) to −a te». Jak to ma si¦ do zad. 4?

10. Niech liczba pierwsza b¦dzie postaci p = 4k − 1. Pokaza¢, »e je±li a jest p.p.
(mod p) to −a nie jest.

11. U»ywaj¡c istnienia p.p (mod p) pokaza¢ tw. Wilsona, czyli (p−1)! ≡ −1 (mod p).

12. Pokaza¢, »e x4 ≡ −1 (mod p) ma rozwi¡zanie wtedy i tylko wtedy gdy p ≡ 1
(mod 8). Wsk. Zapisa¢ x = gk, gdzie g to p.p. (mod p).

13. Pokaza¢, »e je±li liczba pierwsza p jest postaci p = 2n + 1 to n jest pot¦g¡ 2.
Wsk. wykorzysta¢ wzór na xn + yn.



14. Niech Fn = 22
n
+ 1. Pokaza¢, »e Fn | 2Fn−1 − 1. Je±li Fn jest pierwsza to ostatnia

podzielno±¢ wynika z maªego tw.Fermata. Na podstawie ww. podzielno±ci Fermat uwa»aª
»e wszystkie Fn s¡ pierwsze.

15.Niech Fn := b¦dzie pierwsza. Pokaza¢, »e wtedy 3 jest p.p. (mod p). Wsk. U»y¢
kryterium z wykªadu na bycie p.p. Tutaj b¦dzie ono miaªo tylko jeden warunek, a potem
u»y¢ symbol Legendre'a.

16. Pokaza¢, »e 1k + 2k + ...+ (p− 1)k jest podzielna przez p, o ile p− 1 - k.
17. Wykorzystuj¡c to »e 2 jest p.p. (mod 29) rozwi¡za¢ x7 ≡ 1 (mod 29) oraz x7 ≡ 13

(mod 29).

18. Wykorzystuj¡c lemat Gaussa oblicz symbole Legendre'a (15/61), (13/29).
19. Pokaza¢, »e (a, n) = 1 implikuje (n− a, n) = 1. Wywnioskowa¢

n∑
i=1,(i,n)=1

i =
1

2
nφ(n).

20. Oblicz (245/3391), (210/2609), (920/7219).

21.Oblicz symbol Jacobiego (345/7565431).
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