
Temat 3: Badanie własności liczb całkowitych 
 
Liczba pierwsza to taka liczba naturalna większa od 1, która dzieli się tylko przez 1 i samą siebie. Początkowe 
liczby pierwsze to: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, itd. 
Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.  
Aby określić, czy dana liczba jest pierwsza należy zbadać jej dzielniki. Należy pamiętać, że z definicji liczb 
pierwszych 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi, ani złożonymi. 
 
Rozwiązanie w C++: 
#include<iostream> 
#include<cmath> 
using namespace std; 
 
bool pierwsza(int n); 
 
int main() { 
 int n; 
  
 cout<<"Podaj liczbe: "; 
 cin>>n; 
  
 if(pierwsza(n))  
  cout<<"Liczba "<<n<<" jest pierwsza"<<endl; 
 else 
  cout<<"Liczba "<<n<<" nie jest pierwsza"<<endl; 
  
 system("pause"); 
 return 0; 
} 
 
bool pierwsza(int n) { 
 int i = 2; 
 while (i<n){ 
  if(n%i==0)  
   return false; 
  i++; 
 } 
 return true; 
} 
 
Funkcja powyżej jest typu logicznego. Zwraca wartość true, jeżeli wprowadzona liczba jest pierwszą. 
Złożoność obliczeniowa tego algorytmu nie jest jednak zadowalająca (najprościej mówiąc: jest sporo możliwych 
kroków do wykonania, zanim otrzymamy wynik). 
Nie ma sensu sprawdzanie wszystkich liczb z zakresu 〈2; 𝑛 − 1〉. Wystarczy dla zadanej liczby n sprawdzić kolejne 

liczby naturalne należące do przedziału: 〈2; √𝑛〉. Jedynie do √𝑛, bo dzielniki większe od √𝑛 są zazwyczaj 
wielkorotnościami liczb pierwszych. 

np.Sprawdzając, czy liczba 75 jest pierwsza, wystarczy odszukać jedynie dzielniki do √75 = 8,66… Zatem: 1, 3, 5. 
Kolejny dzielnik byłby już wielokrotnością liczby 5, np. 15 
 
bool pierwsza_sqrt(int n) { 
 int i = 2; 
 while (i<=sqrt(n)){ 
  if(n%i==0)  
   return false; 
  i++; 
 } 
 return true; 
} 

 

Załóżmy, że istnieje liczba x większa niż √𝑛 która jest dzielnikiem liczby n.  Wynika z tego, że musi istnieć liczba y, 

będąca również dzielnikiem liczby n, taka, że n=x*y. Liczba y musiałaby jednak być mniejsza od √𝑛, a to oznacza, 

że zostałaby odnaleziona już w zakresie 〈2; √𝑛〉. 
W przypadku liczb kwadratowych takich jak np.25, pierwiastek z tej liczby będzie jej dzielnikiem. 



Można też sprawdzić kolejne dzielniki podanej liczby i dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, że 
wystarczy tylko poszukiwać czynników w przedziale od 2 do pierwiastka z podanej liczby:  
#include<iostream> 
#include<cmath> 
using namespace std; 
 
void czynniki(int n); 
bool pierwsza(int n); 
bool pierwsza_sqrt(int n); 
 
int main() { 
 int n; 
  
 cout<<"Podaj liczbe: "; 
 cin>>n; 
 cout<<"Wprowadzona przez Ciebie liczba: "<<n<<endl; 
 cout<<"Pierwiastek z tej liczby: "<<sqrt(n)<<endl<<endl; 
 cout<<"Kolejne czynniki podanej liczby: "; 
 czynniki(n); 
 cout<<endl<<"po sprawdzeniu czynnikow z przedzialu <2,n-1>: "; 
 if(pierwsza(n)) 
  cout<<"Liczba "<<n<<" jest pierwsza"<<endl; 
 else 
  cout<<"Liczba "<<n<<" nie jest pierwsza"<<endl; 
 cout<<endl<<"Po sprawdzeniu czynnikow z przedzialu <2,sqrt(n))>: ";; 
 if(pierwsza_sqrt(n)) 
  cout<<"Liczba "<<n<<" jest pierwsza"<<endl; 
 else 
  cout<<"Liczba "<<n<<" nie jest pierwsza"<<endl; 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 
void czynniki(int n) { 
 int i = 2; 
 while (i<n){ 
  if(n%i==0)  
   cout<<n/i<<", "; 
  i++; 
 } 
} 
 
bool pierwsza(int n) { 
 int i = 2; 
 while (i<n){ 
  if(n%i==0)  
   return false; 
  i++; 
 } 
 return true; 
} 
 
bool pierwsza_sqrt(int n) { 
 int i = 2; 
 while (i<=sqrt(n)){ 
  if(n%i==0)  
   return false; 
  i++; 
 } 
 return true; 
} 


