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ÚVOD. 

V úvodu do elementární teorie číselné, který veřejnosti před-
kládám, vykládám v prvé části pojem dělitelnosti pro čísla racionální 
a pojem prvočísla, v druhé části kongruence pro čísla celá racionálníy 
řešení lineárních kongruencí o jedné neznámé a lineárních rovnic 
neurčitýchy vetu Fermatovu a Wilsonovu, koneční pak pojem pri-
mitivních kořenu. V třetí části pojednávám o g-adických zlomcích 
s užitím na zlomky desetinné, v Části Čtvrté o kvadratických zbytcích 
(v oboru čísel racionálních), zákonu reciprocity, uvádím pak některé 
věty o znázornění čísel speciálními formami kvadratickými a způsob, 
jak pomocí této nauky zjistitiy zda dané číslo je celé prvočíslem. 
V části páté se jedná o véte Fermatove (dokázané Lagrangem)y ze 
každé číslo celé kladné je možno znázorniti jako součet nanejvýš čtyř 
čtverců celých Čísel. Konečné v části šesté pojednávám o trojúhelnících 
Pytagorových, o velké víte, Fermatoví pro mocnitele čtyři a o troj-
úhelnících racionálních. 

Předběžné vědomosti, kterých je k studiu předloženého spisku 
zapotřebí, jsou velmi malé, takže i studující nejvyŠŠÍch tříd škol 
středních budou jej moci s prospěchem čisti. 

Je mi milou povinností podíkovati panu Dru V. Kořínkovi, 
asistentu matematického ústavu na vysoké Škole strojního a elektro-
technického inženýrství, který Četl korektury, sestavil abecední sez-
nam a na níkolika místech přispíl ke zpřesnění výkladu. Děkuji 
též Jednotě ČsL matematiků a fysiků, jejímž nákladem kniha vy-
chází a jejíž tiskárna věnovala úpravě knihy velkou péči. 

K. Rychlík. 
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