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1. Sissejuhatavad teadmised arvuteooriast 

Iga ühest suuremat naturaalarvu saab esitada algarvude korrutisena 

parajasti ühel viisil (aritmeetika põhiteoreem). 

𝑛 = 𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑘𝑚, kus 𝑝1 < 𝑝2 < ⋯ < 𝑝𝑚 on algarvud ning 

positiivsed täisarvud 𝑘1, 𝑘2, … 𝑘𝑚 on selle astendajad. 

Näide: 96320 = 26 ∙ 51 ∙ 71 ∙ 431 

Arvu notatsioon 𝑎𝑏𝑐𝑑 tähendab lahtikirjutatuna sama, mis 1000𝑎 +

100𝑏 + 10𝑐 + 𝑑. 

 

2. Jaguvuse tunnused 

1.1 Naturaalarv jagub 6-ga, kui ta on paarisarv, mille ristsumma 

jagub 3-ga. 

2.1 Naturaalarv jagub 7-ga, kui tema kolmest viimasest numbrist 

moodustatud arvu ja ülejäänud numbritest moodustatud arvu 

vahe jagub 7-ga. 

 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  jagub 7-ga, kui  𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑒𝑓𝑔 jagub 7-ga. 

3.1 Naturaalarv jagub 8-ga, kui tema viimasest kolmest numbrist 

koosnev arv jagub 8-ga. 

4.1 Naturaalarv jagub 11-ga, kui tema kolmest viimasest numbrist 

moodustatud arvu ja ülejäänud numbritest moodustatud arvu 

vahe jagub 11-ga. 

 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  jagub 11-ga, kui  𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑒𝑓𝑔 jagub 11-ga. 

4.2  Naturaalarv jagub 11-ga, kui tema paariskohtadel asuvate 

numbrite summa ja paaritutel kohtadel  asuvate numbrite 

summa vahe jagub 11-ga. 

𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  jagub 11-ga, kui (a + c + e + g) – (b + d + f) jagub 11-ga. 

5.1 Naturaalarv jagub 13-ga, kui tema kolmest viimasest numbrist 

moodustatud arvu ja ülejäänud numbritest moodustatud arvu 

vahe jagub 13-ga. 

 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  jagub 13-ga, kui 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑒𝑓𝑔 jagub 13-ga. 

 

Lisa 1: Naturaalarv jagub nii 7, 11 kui ka 13-ga siis, kui arv jagub 1001-

ga. 

Lisa 2: Naturaalarv jagub 2016-ga parajasti siis, kui ta jagub nii 7, 9 kui 

ka 32-ga 

Lisa 3: Arv 2017 on algarv. 

3. Kongruentsi mõiste ja omadused 

Lauset “10 annab 7-ga jagades jäägi 3” saab matemaatiliselt kirja 

panna järgmiselt: 10 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 7), mida loetakse kui “10 ja 3 on 

kongruentsed mooduli 7 järgi”. 

Omadus 1. Kui a = bq + r, siis 𝑎 ≡ 𝑟(𝑚𝑜𝑑 𝑏). 

Omadus 2. Kui 𝑎 ≡ 𝑐(𝑚𝑜𝑑 𝑚) ja 𝑏 ≡ 𝑐(𝑚𝑜𝑑 𝑚), siis 𝑎 ≡

𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

Näide: 7 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 2) ja 5 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 2), siis 7 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 2). 
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Omadus 3. Kui 𝑎1 ≡ 𝑏1(𝑚𝑜𝑑 𝑚) ja 𝑎2 ≡ 𝑏2(𝑚𝑜𝑑 𝑚), siis 

𝑎1 + 𝑎2 ≡ 𝑏1 + 𝑏2(𝑚𝑜𝑑 𝑚) 

Näide: 7 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 3) ja 8 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 3), siis 15 ≡ 9(𝑚𝑜𝑑 3) 

Omadus 4. Kongruentsi ühele või mõlemale poolele võib liita 

mooduli kordseid, st. kui 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚), siis 𝑎 ± 𝑡𝑚 ≡ 𝑏 ±

𝑢𝑚(𝑚𝑜𝑑 𝑚), kus 𝑡, 𝑢 ∈ 𝑍. 

Näide: Kui 29 ≡ 11(𝑚𝑜𝑑 6), siis 29 + 12 ≡ 11 − 6(𝑚𝑜𝑑 3) ehk 

41 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 6). 

Omadus 5. Kongruentside vastavaid pooli võib korrutada, st. kui 

𝑎1 ≡ 𝑏1(𝑚𝑜𝑑 𝑚) ja 𝑎2 ≡ 𝑏2(𝑚𝑜𝑑 𝑚), siis 𝑎1𝑎2 ≡ 𝑏1𝑏2(𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

Näide: 7 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 3) ja 8 ≡ 2(𝑚𝑜𝑑 3), siis ka 56 ≡ 8(𝑚𝑜𝑑 3). 

Omadus 6. Kui 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚), siis 𝑎𝑛 ≡ 𝑏𝑛(𝑚𝑜𝑑 𝑚) iga 𝑛 ∈ 𝑁. 

Näide: 7 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 2), siis ka 73 ≡ 53(𝑚𝑜𝑑 2) ehk 343 ≡

125(𝑚𝑜𝑑 2). 

Omadus 7. Kongruentsi mõlemaid pooli võib korrutada ühe ja sama 

arvuga, st. kui 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚) ja 𝑘 ∈ 𝑍, siis 𝑎𝑘 ≡ 𝑏𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

Näide: kui 14 ≡ 23(𝑚𝑜𝑑 9), siis ka 28 ≡ 46(𝑚𝑜𝑑 9). 

Omadus 8. Kongruents 𝑎𝑘 ≡ 𝑏𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝑚) on samaväärne 

kongruentsiga 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚) parajasti siis, kui SÜT(k,m) = 1. 

Näide: 57 ≡ 69(𝑚𝑜𝑑 2), siis ka 19 ≡ 23(𝑚𝑜𝑑 2), sest SÜT(2,3) = 1. 

NB! Kui jagatava teguril ja moodulil on ühest suurem ühine tegur, 

siis seda omadust rakendada ei saa! 

Omadus 9. Kongruentsi mõlemaid pooli ja moodulit võib korrutada 

ühe ja sama arvuga, st. kui 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚) ja 𝑘 ∈ 𝑍, siis 𝑎𝑘 ≡

𝑏𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝑚𝑘). 

Näide: kui 14 ≡ 23(𝑚𝑜𝑑 9), siis ka 28 ≡ 46(𝑚𝑜𝑑 18). 

Omadus 10. Kongruentsi mõlemaid pooli ja selle moodulit võib 

jagada nullist erineva ühisteguriga, st. kui 𝑎𝑘 ≡ 𝑏𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝑚𝑘), siis 

𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

Näide: Jagades 84 ≡ 34(𝑚𝑜𝑑 10) mõlemad pooled 2-ga läbi, 

saame 42 ≡ 17(𝑚𝑜𝑑 5). 
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1. Tõesta, et naturaalarvude 1 kuni 1000 summa jagub 143-ga. 

2. Tõesta, et summa 21 + 22 + 23 + ⋯ + 2763 + 2764 jagub 3-ga. 

3. Tõesta, et avaldis n3 – n jagub 6-ga iga n täisarvulise väärtuse 

korral. 

4. Antud on kümnekohaline naturaalarv 𝑁 = 2008𝑥2009𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Määra 

numbrid x ja y nii, et arv N jaguks arvuga 132. 

5. Näita, et viie järjestikuse täisarvu ruutude summa jagub 5-ga, 

kuid ei jagu 25-ga. 

6. Tõesta, et avaldise 𝑝2 − 1 väärtus jagub 24-ga, kui p on 3-st 

suurem algarv. 

7. Leia kõik algarvude paarid p ja q, mille korral 𝑝2 − 2𝑞2 = 1 

8. Näidake, et kui c on paaritu arv, siis võrrandil 𝑥2 + 𝑥 − 𝑐 = 0 ei 

ole täisarvulisi lahendeid. 

9. Kas on võimalik, et avaldise 𝑛2 + 9𝑛 + 12 väärtus jagub mingi n 

naturaalarvulise väärtuse korral 11-ga? 

10. Leida võrrandi 𝑦3 − 𝑥3 = 91 kõik naturaalarvulised lahendid. 

11. Täisarvud a ja b on positiivsed. On teada, et järgnevast neljast 

väitest: 

1) a + 1 jagub arvuga b; 

2) a on võrdne (2b - 5)-ga; 

3) a + b jagub 3-ga; 

4) a + 7b on algarv 

kolm on õiged, aga üks vale. Leia arvude a ja b kõikvõimalikud paarid. 

12. Juku pidi matemaatikatunnis jagama positiivse täisarvu n 

positiivse täisarvuga m, leides jagatise ja jäägi. 

a) Tõesta, et kui jagatis ja jääk on võrdsed, siis arv n jagub 

arvuga m + 1. 

b) Kas kehtib ka pöördväide: alati, kui arv n jagub arvuga m + 1, 

on n jagamisel m-ga tekkiv jagatis ja jääk võrdsed? (PKV 2011, 

10. klass) 

13. Kas arvu 2013 saab esitada kahe täisarvu kuupide vahena? 

(Lõppvoor 2013, 10. klass) 

14. Olgu a, b ja c sellised positiivsed täisarvud, et arv ab jagub arvuga 

2c, arv bc jagub arvuga 3a ja arv ca jagub arvuga 5b. Leia korrutise 

abc vähim võimalik väärtus. (Lõppvoor 2010, 9. klass) 

15. Arvutiprogramm kirjutab ekraanile arve järgmise seaduspärasuse 

kohaselt. Kõigepealt kirjutab ta arvud 0 ja 1, igal järgneval 

sammul aga arvu, mis võrdub kahe viimasena kirjutatud arvu 

summaga. Tõesta, et iga ekraanile kirjutatud arv, mis jagub 4-ga, 

jagub ka 8-ga. (Lõppvoor 2010, 10. klass) 

 


