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Liczby doskonałe 

Definicja. Mówimy, że liczba naturalna 𝑁 jest doskonała, jeśli      
𝜎 𝑁 = 2𝑁, czyli liczba 𝑁 jest równa sumie wszystkich swoich 
dodatnich dzielników różnych od 𝑁. 

 Przykładami liczb doskonałych są 6, 28, 496, 8128. Wszystkie znane 
liczby doskonałe są parzyste. Nie udało się dotąd znaleźć żadnej liczby 
doskonałej nieparzystej ani dowodu, że liczby takie nie istnieją. 



Wniosek: Wszystkie liczby doskonałe parzyste są postaci 2𝑝−1 2𝑝 − 1 , przy 
czym liczby 𝑝 oraz 2𝑝 − 1 są pierwsze.  
Problem liczb doskonałych parzystych jest jednoznacznie związany  
z problemem liczb pierwszych Mersenne’a. 



Liczby zaprzyjaźnione 

Definicja. Liczbami zaprzyjaźnionymi nazywamy parę dwóch różnych 
liczb naturalnych, których suma dzielników właściwych każdej z nich  
jest równa drugiej. 

Para Pitagorasa: Pierwsza znana para liczb zaprzyjaźnionych została 
podana przed Pitagorasa. Składają się na nią liczby: 220 i 284. Mamy: 

• 220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142  

   (dzielniki liczby 284) 

• 284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 
(dzielniki liczby 220) 

Zatem liczby 220 i 284 są liczbami zaprzyjaźnionymi. 

 



Ciekawostka: Nie wiadomo, czy par liczb zaprzyjaźnionych jest 
nieskończenie wiele oraz czy istnieje para liczb zaprzyjaźnionych 
składająca się z liczby parzystej i nieparzystej. 

Poszukiwanie par liczb zaprzyjaźnionych w programie Mathematica: 
zaprzyjaźnione[n_] := (l = {};  
  For[i = 1, i <= n, i++,  
   For[j = 1, j < i, j++,  
    If[i != j && DivisorSigma[1, i] - i == j &&  
      DivisorSigma[1, j] - j == i, AppendTo[l, {i, j}]]]]; Return[l]) 

zaprzyjaźnione[300] 

 {{284,220}} 

zaprzyjaźnione[2000]  

 {{284,220},{1210,1184}} 



Liczby towarzyskie 

Definicja. Liczbami towarzyskimi nazywamy liczby naturalne, których 
sumy dzielników właściwych tworzą cykliczną sekwencję. Sekwencja ta 
rozpoczyna się i kończy tą samą liczbą. Liczby towarzyskie są 
uogólnieniem liczb doskonałych i zaprzyjaźnionych. Okresem lub 
rzędem sekwencji liczb towarzyskich jest ilość liczb znajdujących się w 
cyklu. Liczbę towarzyską rzędu 1 nazywamy liczbą doskonałą a liczby 
towarzyskie rzędu 2 zwiemy zaś liczbami zaprzyjaźnionymi. 

Ciekawostka: Nie znaleziono jak dotąd liczb towarzyskich rzędu 3. 

Historia liczb towarzyskich: Dwie pierwsze sekwencje odkrył i nazwał 
belgijski matematyk Paul Poulet w 1918 roku. 



Przykład liczb towarzyskich 

Przykład liczb towarzyskich rzędu 4: 

• Suma dzielników właściwych liczby 1264460 wynosi: 1547860 

• Suma dzielników właściwych liczby 1547860 wynosi: 1727636 

• Suma dzielników właściwych liczby 1727636 wynosi: 1305184 

• Suma dzielników właściwych liczby 1305184 wynosi: 1264460 

Zatem liczby 1264460, 1547860, 1727636, 1305184 są liczbami 
towarzyskimi. 

 



Z definicji wiemy, że liczba doskonała jest równa sumie swoich 
dzielników właściwych. Aby sprawdzić, czy liczba n jest doskonała 
musimy znać jej wszystkie dzielniki różne od 𝑛.  

1. Pierwszą metodą będzie sprawdzenie wszystkich liczb naturalnych  
z przedziału [1, 𝑛 − 1] oraz wyłonienie tych, które są dzielnikami 
liczby 𝑛. Następnie sprawdzimy czy suma wszystkich dzielników 
właściwych jest równa liczbie 𝑛. Jeśli tak liczba jest liczbą doskonałą. 

2. Niech 𝑑 będzie dzielnikiem liczby 𝑛. Wtedy każdy dzielnik spełnia 
nierówność 𝑑 ≤

𝑛

2
. 

Możemy zatem zawęzić poszukiwania dzielników liczby 𝑛 do 
przedziału [1,

𝑛

2
]. Następnie postępujemy analogicznie jak w 

przypadku pierwszym. 

Sprawdzanie, czy liczba jest doskonała 



3. Zauważmy, że dzielniki liczby 𝑛 ∈ ℕ występują parami. Przykładowo 
dzielnikami liczby 12 są liczby: 1,2,3,4,6,12. Mamy 12 = 1 ∙ 12 =
2 ∙ 6 = 3 ∙ 4. Nie musimy zatem szukać dzielników liczby 𝑛 w 

przedziale 1,
𝑛

2
 ale możemy ograniczyć się do przedziału 1, 𝑛 . 

Jeśli znajdziemy wszystkie dzielniki z przedziału 1, 𝑛  to możemy 
wyliczyć wszystkie dzielniki z przedziału [ 𝑛, 𝑛]. Jeśli 𝑑 jest 
dzielnikiem liczby 𝑛, to liczba  

𝑛

𝑑
  jest też dzielnikiem liczby 𝑛. 

Zauważmy, że złożoność algorytmów w pierwszej i drugiej metodzie 
wynosi 𝜃 𝑛  natomiast w trzeciej złożoność wyniesie 𝜃( 𝑛) co 
znacznie zmniejszy czas wykonywanych obliczeń. 

Przypomnienie: Notacja "𝜃". Mówimy, że 𝑓 jest dokładnie rzędu 𝑔, gdy 
istnieją takie stałe 𝑛0 > 0, oraz 𝑐1 > 0 i 𝑐2 > 0, że 

 ∀𝑛≥𝑛0
𝑐1 ∙ 𝑔 𝑛 ≤ 𝑓 𝑛 ≤ 𝑐2 ∙ 𝑔 𝑛 . 

Zapis: 𝑓(𝑛) ∈ 𝜃(𝑔(𝑛)). 



Sprawdzanie, czy liczba jest doskonała 

C++: Do sprawdzenia, czy liczba jest liczbą doskonałą możemy posłużyć 
się dowolnym językiem programowania. Spróbujemy zastosować trzy 
podane metody sprawdzania doskonałości liczby parzystej 𝑛 ∈ ℕ oraz 
porównamy czasy w jakich każda z tych metod wykona zadanie. 

Z uwagi na długość kodu w języku C++ przedstawię trzy funkcje typu 
bool reprezentujące trzy różne metody. 



Metoda nr 1 

Rozpatrujemy przedział [1, 𝑛 − 1]: 

bool CzyDoskonala1(long long n, long long suma = 0) 

{ 

    for(long long i = 1 ; i < n ; i++) 

        if(n%i==0) 

            suma = suma + i; 

 

    return(suma == n); 

} 



Metoda nr 2 

Rozpatrujemy przedział [1,
𝑛

2
]: 

bool CzyDoskonala2(long long n, long long suma = 0) 

{ 

    for(long long i = 1 ; i <= n/2 ; i++) 

        if(n%i==0) 

            suma = suma + i; 

 

    return(suma == n); 

} 



Metoda nr 3 
Rozpatrujemy przedział [1, 𝑛]: 
bool CzyDoskonala3(long long n) 
{ 
 long long suma = 1, pierwiastek = sqrt(n); 
 for(long long i = 2 ; i <= pierwiastek ; i++) 
  if(n%i == 0) 
   suma = suma + i + n/i; 
 
 if(n == pierwiastek*pierwiastek) suma = suma - pierwiastek; 
 
 if(n == suma) return 1; 
 
 return 0; 
} 



Wyniki działania programu 

Podaj n: 
8589869056 
Liczba jest doskonała 
czas: 96.568 
Liczba jest doskonała 
czas: 31.792 
Liczba jest doskonała 
czas: 0.001 

Jak widać każda z metod poprawnie sprawdziła, czy podana liczba jest 
liczbą doskonałą, czas działania każdej z metod podany został w 
sekundach. 

Dla szóstej z kolei liczby doskonałej mamy: 



Wyniki działania programu 

Podaj n: 
2305843008139952128 
Liczba jest doskonała 
czas: 12.346 

Czas działania został podany w sekundach. Z uwagi na ograniczenia 
języka C++ jest to ostatnia liczba doskonała, dla której program 
wyświetli poprawny wynik. Największa możliwa liczba, którą może 
przyjąć typ całkowitoliczbowy long long wynosi: 
9 223 372 036 854 775 807, a co za tym idzie program nie nadaje się do 
badania kolejnych liczb doskonałych. 

Dla ósmej z kolei liczby doskonałej z ograniczeniem do trzeciej metody 
mamy: 



Sprawdzanie, czy liczba jest doskonała 

Mathematica: Sprawdzimy za pomocą programu Mathematica, czy podana 
liczba jest liczbą doskonałą. Wykorzystamy fakt, że liczba doskonała jest 
równa sumie wszystkich swoich dzielników właściwych. Poszukiwania 
dzielników ograniczymy do przedziału [1, 𝑛] analogicznie jak w poprzednim 
przekładzie. Zdefiniujmy następującą funkcję: 

CzyDoskonała[n_]:= (p = Sqrt[n];Suma = 1;  
 For[i = 2, i <= p, i++, If[Mod[n, i] == 0, Suma = Suma + i + n/i]]; 
 If[Sqrt[n] - Floor[Sqrt[n]] == 0, Suma = Suma - Sqrt[n], Suma = Suma]; 
 If[Suma == n, Return[True], Return[False]]) 



Przykłady: 
CzyDoskonała[10] 
False 
CzyDoskonała[28] 
True 
CzyDoskonała[137438691328] 
True 
CzyDoskonała[2305843008139952128] 
$Aborted 

137438691328 jest siódmą z kolei liczbą doskonałą i ostatnią dla której 
nasz test doskonałości poprawnie wyświetli wynik. Czas sprawdzania 
doskonałości ósmej z kolei liczby doskonałej jest zbyt długi i pozostaje 
nam jedynie ręcznie przerwać obliczenia. Program Mathematica 
oznaczy przerwanie obliczeń komunikatem „$Aborted”. 



Zdefiniujmy następującą funkcję: 

Liczba[p_]:=(2^(p-1))*(2^p-1) 

Sprawdźmy, czy liczba postaci 2𝑝−1 2𝑝 − 1  gdzie 𝑝 = 21701 jest liczbą 
doskonałą.  

PerfectNumberQ[Liczba[21701]]  

True 

Liczba ta jest 25 z kolei liczbą doskonałą i ma 13066 cyfr. 

Sprawdzanie, czy liczba jest doskonała 

Doskonałość liczb możemy sprawdzać przy pomocy funkcji wbudowanej 
w program Mathematica.  



Znajdowanie kolejnych liczb doskonałych 

Wykorzystując twierdzenie Euklidesa-Eulera, możemy napisać algorytm 
szukający kolejne liczby doskonałe. Spróbujmy znaleźć 10 kolejnych 
liczb doskonałych za pomocą programu Mathemiatica. Wykorzystajmy 
w tym celu pętle while: 

n=10; 

potęga2=2; 

While[n>0,(potęga2=potęga2*2;If[PrimeQ[potęga2-
1]==True,Print[(potęga2-1)*(potęga2/2)]n--])]  



Wyniki działania programu 

6 

28 

496 

8128 

33550336 

8589869056 

137438691328 

2305843008139952128 

2658455991569831744654692615953842176 

191561942608236107294793378084303638130997321548169216 
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