
Michał Kremzer 
tekst zawiera 5 stron na moim komputerze
                        Dzielniki 

1) Ile co najwyżej dzielników pierwszych może
mieć liczba trzycyfrowa ?

2) Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne mające  
dokładnie dwa dzielniki będące liczbami złożonymi .

3) Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne dodatnie 
mające tyle samo dzielników pierwszych co złożonych . 

4) Wyznaczyć najmniejszą liczbę będącą kwadratem 
liczby naturalnej i mającą dzielnik równy 68 . 

5) Ile co najwyżej może wynosić dzielnik właściwy 
liczby trzycyfrowej ? 
Dzielnikiem właściwym liczby naturalnej nazywamy 
dzielnik tej liczby mniejszy od niej .

6) Dwie liczby naturalne mają równe największe 
dzielniki właściwe . Czy te liczby muszą 
być równe ? 

7) Wszystkie dzielniki właściwe ( różne od 1) pewnej 
liczby naturalnej są większe od 4 i mniejsze od 10 .
Co to za liczba ?

8) Czy istnieje taka liczba naturalna większa od 1, 
że suma odwrotności  wszystkich jej dzielników jest 



liczbą całkowitą ?

9) Spośród dzielników pewnej liczby naturalnej można 
wybrać takie dwa dzielniki , których  suma 
wynosi  5 . Czy liczba ta musi dzielić się 
przez  5 ?

10) Spośród dzielników pewnej liczby naturalnej można 
wybrać takie dwa dzielniki , których  różnica 
wynosi  5 . Czy liczba musi dzielić się 
przez  5 ?

11) Spośród dzielników pewnej liczby naturalnej można 
wybrać takie dwa dzielniki , których  iloczyn  
wynosi  5 . Czy liczba ta musi dzielić się 
przez  5 ?

12) Spośród dzielników pewnej liczby naturalnej można 
wybrać takie dwa dzielniki , których  iloraz  
wynosi  5 . Czy liczba ta musi dzielić się 
przez  5 ?

13) Spośród dzielników pewnej liczby naturalnej można 
wybrać takie dwa dzielniki , których  iloczyn
wynosi  8 . Czy liczba ta musi dzielić się 
przez  8 ?

14) Spośród dzielników pewnej liczby naturalnej można 
wybrać takie dwa dzielniki , których  iloraz
wynosi  8 . Czy liczba ta musi dzielić się 
przez  8 ?



15) Po przeanalizowaniu zadań  10 – 14  spróbować 
wyciągnąć wnioski ogólne .

16) Iloczyn wszystkich dzielników pewnej liczby 
naturalnej jest potęgą liczby pierwszej . Czy liczba ta 
też jest potęgą liczby pierwszej ?

17) Iloczyn wszystkich dzielników pewnej liczby 
naturalnej jest kwadratem liczby naturalnej . Czy
wyjściowa liczba też musi być kwadratem liczby 
naturalnej ?

18) Pewna liczba naturalna ma dokładnie dwa dzielniki 
większe od 1 . Pierwszy z tych dzielników jest większy 
od 10 i mniejszy od 20 . Drugi jest większy od 330
i mniejszy od 395 . Co to za liczba ?

19) Wśród dzielników pewnej liczby naturalnej 
są trzy kolejne liczby naturalne . Czy  liczba ta
musi się dzielić przez 6 ?

20) Wśród dzielników pewnej liczby naturalnej
są trzy kolejne liczby naturalne większe od 10 .
Czy liczba ta musi dzielić się przez 12 ?

Rozwiązania :

1) 4 

2) Sześciany liczb pierwszych 



3) Kwadraty liczb pierwszych 

4) 1156 

5) 499 

6) Nie . Kontrprzykładem są liczby  14  i  21  

7) 25  lub  35  lub  49 

8) Tak. Np. 6 

9) Nie. Np. 4  ( 1 + 4 = 5 ) 

10) Nie. Np. 6  ( 6 – 1 = 5) 

11) Tak .

12) Tak . 

13) Nie . Np. 4  ( 8 jest iloczynem liczb 2 i 4 ) 

14) Tak .

15) Jeśli iloczyn pewnych dwóch dzielników 
liczby naturalnej jest liczbą pierwszą , to liczba 
ta dzieli się przez tę liczbę pierwszą .

Jeśli iloraz dwóch dzielników liczby naturalnej
jest liczbą naturalną dodatnią , to liczba ta dzieli



się przez ten iloraz . 

16) Tak .

17) Nie .  Np. Iloczyn wszystkich dzielników liczby 8 
jest równy 64 ( czyli jest kwadratem liczby naturalnej ) , 
natomiast 8 nie jest kwadratem liczby naturalnej . 

18) 361 

19) Tak . 

20) Nie . Iloczyn liczb 13 , 14 , 15  nie dzieli się 
przez 12 .

Z poważaniem
Michał Kremzer


