
Etätehtävät kappaleeseen 3

3.  Kongruenssit

3.1  Jakojäännös ja kongruenssi

13 Mitkä seuraavista kongruensseista ovat tosia?

a) 19 ≡ 1 (mod 9)
b) 19 ≡ –8 (mod 9)
c) 18 ≡ 0 (mod 9) 
d) 29 ≡ –2 (mod 9) 

14 Osoita, että  a ≡ b mod m  täsmälleen silloin, kun kokonaisluvuilla  
a  ja  b  on sama jakojäännös modulo  m.  

3.2  Jäännösluokka

15 Tarkastellaan kokonaislukujen jakautumista jäännösluokkiin modulo 4, ts.
tarkastellaan joukkoa  ℤ4 =  {[0], [1], [2], [3]}.  Esitä Esimerkin 3.4 tavalla, 
mitkä luvut kuuluvat seuraaviin jäännösluokkiin. 
a)  [0] b)  [1] c)  [2] d)  [3]. 

3.3  Täydellinen jäännössysteemi

16 Kertaa Lemman 3.1 todistus:  Olkoon  k a ≡ k b mod m  ja  sytk, m = d.  
Tällöin a ≡ b mod md.

17 Kertaa Lemman 3.2 todistus: Olkoon  {a1, a2, …, am}  täydellinen jäännössysteemi 
modulo  m  ja olkoon  sytk, m = 1.  Tällöin  {k a1, k a2, …, k am}  on myös 
täydellinen jäännössysteemi modulo  m.

3.4  Kongruenssien laskusääntöjä

18 Kertaa Lauseen 3.3 kohdan 4 (iii) todistus: Olkoon  m  annettu positiivinen kokonaisluku, 
a ≡ b (mod m)  ja  c ≡ d (mod m).  Tällöin  a c ≡ b d (mod m).

19 Esitä joukkojen  ℤ8  ja  ℤ9  yhteen- ja kertolaskutaulut.

20 Ratkaise joukossa  ℤ7 = {[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6]}  yhtälö  [2] x + [3] = [4].



21 Etsi jakojäännös, kun

a) 10515 jaetaan luvulla  7 (5)
b) 8391 jaetaan luvulla  5 (2)
c) 7348 jaetaan luvulla  11 (9)
d) 3323   jaetaan luvulla  7 (5)
e) 127 · 10515 + 3323    jaetaan luvulla  7 (3)

Laske sopivasti jakojäännöksillä ja merkitse kaikki välivaiheet näkyviin.
Oikea vastaus on merkitty valmiiksi sulkeiden sisään.

22 Etsi jakojäännös, kun

a) 2203 jaetaan luvulla  5 (3)
b) 34567 jaetaan luvulla  6 (3)
c) 55 ·  2203 + 34567    jaetaan luvulla  7 (0)

Laske sopivasti jakojäännöksillä ja merkitse välivaiheet näkyviin.
Oikea vastaus on tässäkin merkitty valmiiksi sulkeiden sisään.

22’ Lisäharjoituksia. Valitse itse sopivat luvut ja laske niillä tehtävien 21 ja 22
kaltaisella tavalla kyseeseen tulevat jakojäännökset.

23 Oletetaan tunnetuksi tulos  P(b) ≡ P(c) (mod m),  kun  
P(x) = a0 xn + a1 xn-1 + ⋯ + an-1 x + an;  ai ∈ ℤ;  ja  b ≡ c (mod m).  
Olkoon lisäksi  q  n-numeroinen kokonaisluku ja sen peräkkäiset numerot  
a1, a2, ... , an;  ai ∈ {0, 1, ... , 9}.  Osoita, että  9 | q  jos ja vain jos  
9 | (a1 + a2 + ⋯ + an).  Onko luku  987654321  jaollinen 9:llä?
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