
Co wiemy a czego nie wiemy o rozkładach liczb naturalnych 
na sumy kwadratów, sześcianów oraz bikwadratów

Odczyt wygłoszony w Oddziale Wrocławskim Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego 4 czerwca 1964.

Wstęp. Rozkładami liczb naturalnych na sumy kwadratów zajmo
wano się od dawna; zajmował się nimi wr szczególności P. Fermat. Są, tu 
jednak zagadnienia, które rozstrzygnięto stosunkowo niedawno — kilka
dziesiąt lub nawet kilka lat temu, a są i takie wyniki, które uzyskano 
w ostatnich tygodniach. Są też zagadnienia dotąd nie rozstrzygnięte.

Przy rozkładach liczb naturalnych na sumy kwradratów może cho
dzić o sumy kwadratów": 1° liczb całkowitych, 2° liczb naturalnych, 3° róż
nych liczb całkowitych, 4° różnych liczb naturalnych, 5° liczb względnie 
pierwszych. Poza tym liczba składników" może być ustalona lub nie. Może 
chodzić o wyznaczenie wszystkich liczb, dających rozkłady ustalonego ro
dzaju, albo o w yznaczenie dla danej liczby naturalnej n wszystkich jej roz
kładów" ustalonego rodzaju. Można też badać rozkłady na sumy algebraicz
ne kwadratów, a także rozkłady na sumy kwradratów liczb wymiernych.

Widzimy stąd, jak różnorodne są zagadnienia dotyczące rozkładów" 
liczb naturalnych na sumy kwadratów. Szczegółowe zajęcie się nimi 
przekraczałoby ramy jednego odczytu. Toteż odczyt ten ma charakter 
raczej informacyj ny.

1. Sumy dwóch kwadratów. Wiadomo, że na to, by liczba natu
ralna n była sumą dwróch kwadratów' liczb całkowitych, potrzeba i wy
starcza, żeby dla każdego jej dzielnika pierwszego postaci 4&+3 (jeśli 
liczba n ma takie dzielniki) najwyższa potęga tego dzielnika, dzieląca 
liczbę n, miała wykładnik parzysty. W szczególności każda liczba pierw
sza postaci 4ft-fl rozkłada się, i to w jeden tylko sposób, na sumę kwa
dratów liczb całkowitych (jeżeli nie zwracać uwagi na ich porządek lub 
znaki), żadna jednak liczba naturalna postaci 4&+3 nie rozkłada się na 
sumę kwadratów" dwóch liczb całkowitych.

Znany jest wrzór dający ilość rozkładów liczby naturalnej n na sumę 
dwóch kwadratów liczb całkowitych, gdy znamy rozkład liczby n na 
czynniki pierwsze.

W. S ie r p iń s k i  (Warszawa)
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Istnieją liczby naturalne mające więcej rozkładów na sumę kwadra
tów dwóch liczb całkowitych, niż dowolnie wielka dana liczba. Wiadomo 
też, że średnia liczba rozkładów liczby naturalnej na snmę kwadratów 
dwóch liczb całkowitych wynosi л.

Na to, by liczba naturalna n była sumą dwóch kwadratów liczb 
naturalnych, potrzeba i wystarcza, żeby w jej rozwinięciu na' czynniki 
pierwsze czynniki postaci 4&+3 — jeśli występują — występowały w po
tęgach o wykładnikach parzystych i żeby albo liczba 2 występowała 
z wykładnikiem nieparzystym, albo też żeby liczba n miała co najmniej 
jeden dzielnik pierwszy postaci 4fc+l. W szczególności na to, by liczba 
kwadratowa była sumą dwóch kwadratów liczb naturalnych, potrzeba 
i wystarcza, żeby miała co najmniej jeden dzielnik pierwszy po
staci 4&+1.

Twierdzenie to ma prostą interpretację geometryczną: Na to, by dla 
liczby naturalnej n istniał trójkąt prostokątny o bokach naturalnych 
i o przeciwprostokątnej n, potrzeba i wystarcza, żeby liczba n miała 
dzielnik pierwszy postaci 4fc+l.

Na to, by liczba naturalna n była sumą dwóch różnych kwadratów 
liczb naturalnych względnie pierwszych, potrzeba i wystarcza, żeby 
nie była podzielna przez 4 ani przez żadną liczbę postaci 4&+3.

2. Sumy trzech kwadratów. Gauss dowiódł, że na to, by liczba 
naturalna n była sumą trzech kwadratów liczb całkowitych, potrzeba 
i wystarcza, żeby liczba n nie była jmstaci 47l(8&-f 7), gdzie h i Tc są liczbami 
całkowitymi nieujemnymi.

Co do rozkładów na sumę trzech kwadratów liczb naturalnych, 
to z twierdzenia Gaussa wynika łatwo, że każda liczba naturalna postaci 
8fc+3 jest sumą trzech kwadratów liczb nieparzystych. Co do liczb na
turalnych postaci 8&+1, istnieje przypuszczenie (sprawdzone dla liczb 
nie większych od 1.521), że z wyjątkiem liczb 1 i 25 są one sumami trzech 
kwadratów liczb naturalnych.

Z liczb naturalnych postaci 8& +  5, mniejszych od 300, tylko liczby
5, 13, 37 i 85 nie są sumami trzech kwadratów liczb naturalnych. Nie 
wiemy, czy takich liczb (postaci 8fc +  5) jest nieskończenie wiele i jakie 
to są liczby.

Żadna liczba postaci 8& +  7 nie jett sumą trzech kwadratów liczb 
całkowitych, a tym bardziej naturalnych.

Liczba 4:к jest wtedy i tylko wtedy sumą trzech kwadratów liczb 
naturalnych, gdy liczba к jest taką sumą. Stąd łatwy wniosek, że liczby 
2n (n — 1 , 2 , . . . )  nie są sumami trzech kwadratów liczb naturalnych. 
Ale jest 24n2 * * 5 — (2w)2+  (2w)a+  (4w)2 dla n =  1 , 2 , . . .  Istnieje więc nie
skończenie wiele liczb naturalnych postaci 8<fc, które są sumami trzech
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kwadratów liczb naturalnych, oraz nieskończenie wiele liczb tejże po
staci, które nie są, takimi sumami.

Co do liczb postaci 8&-f2, to G. Pall ([1], str. 11) przypuszczał, 
że każda liczba postaci 2(8w+l) ,  gdzie n =  1 , 2 ,  . . . ,  jest sumą trzech 
kwadratów liczb naturalnych. Przypuszczenie to jest fałszywe, gdyż 
jak niedawno zauważył A. Schinzel, liczba 2 (8-8 +  1) =  130 nie jest sumą 
trzech kwadratów liczb naturalnych. Ше wiemy, czy są jeszcze inne liczby, 
dla których przypuszczenie podane przez G. Palla jest fałszywe. Liczby 
8(4&+3) +  4 =  4(8& +  7), gdzie =  0 , 1 , 2 , . . . ,  nie są sumami trzech 
kwadratów liczb całkowitych, ale liczby 8(4fc+l)-f4 =  4(8&+3), gdzie 
Tc =  0 , 1 , 2 , . . . ,  są sumami trzech kwadratów liczb naturalnych. Licz
by naturalne postaci 8&+6 są sumami trzech kwadratów liczb natu
ralnych.

W myśl twierdzenia Hurwitza jedynymi liczbami naturalnymi n, 
dla których n2 nie jest sumą trzech kwadratów liczb naturalnych, są 
liczby n — 2h oraz n =  2Л- 5, gdzie Ti — 0 , 1 , 2 , . . .  Twierdzenie to ma 
następującą interpretację geometryczną: Na to, by liczba naturalna n 
była przekątną wewnętrzną prostopadłościanu o krawędziach naturalnych, 
potrzeba i wystarcza, żeby n nie było żadną z liczb 2h ani 2л-5, gdzie 
Ti =  0 , 1 , 2 , . . .

W związku z tym zwróćmy uwagę na to, że nie wiadomo, czy istnieje 
prostopadłościan, którego krawędzie, przekątne ścian i przekątna we
wnętrzna byłyby naturalne. Innymi słowy, nie wiemy, czy istnieją takie 
liczby naturalne a, b i c, żeby każda z liczb a2-\-b2, a2-\-c2, b2-\-e2 i a2 +  
+&2+ c 2 była kwadratem. Udowodniono tylko, że żadne dwie z takich 
liczb a , Ъ, c nie mogą być względnie pierwsze. Tak więc nie potrafimy 
rozstrzygnąć, czy pewien prosty układ czterech równań liniowych jedno
rodnych o sześciu niewiadomych ma rozwiązanie w liczbach naturalnych 
kwadratowych.

Każda liczba naturalna jest sumą algebraiczną trzech kwadratów. 
Łatwo mianowicie dowieść, że każda liczba naturalna daje się nieskoń
czenie wieloma sposobami przedstawić w postaci x2-\-y2 —z2, gdzie x , 
у i z są liczbami naturalnymi.

Badano też, dla jakich liczb naturalnych o każda liczba naturalna 
daje się przedstawić w postaci x2-\-y2—cz2. Dowiedziono, że na to potrzeba 
i wystarcza, by liczba c była nieparzystą albo podwojoną liczbą niepa
rzystą i żeby nie miała dzielników pierwszych postaci 4&+3. Wielomian, 
który dla całkowitych nieujemnych wartości zmiennych daje wszystkie 
liczby naturalne, nazywamy uniwersalnym. Wielomian x2-\-y2—z2 jest 
więc uniwersalny. Można dowieść, że żaden wielomian ax2Ą-by2-\-cz2, 
gdzie a, h i c są liczbami naturalnymi, nie jest uniwersalny. Natomiast 
każda liczba nieparzysta jest postaci x2Ą-y2Jr 2z2.
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3. Sumy czterech kwadratów. W myśl twierdzenia Lagrange’a 
każda liczba naturalna jest sumą, czterech kwadratów liczb całkowitych.

Na to, by liczba naturalna n była sumą czterech kwadratów liczb 
naturalnych, potrzeba i wystarcza, żeby n nie było żadną z liczb 1, 3, 5, 
9, 11, 17, 29, 41, Łh2, 4Л6, 4*14, gdzie h =  0 , 1 , 2 , . . .

Już Kartezjusz przypuszczał, że twierdzenie to jest prawdziwe.
Wynika stąd, że każda liczba kwadratowa, z wyjątkiem liczb 1 i 9, 

jest sumą czterech kwadratów liczb naturalnych.
Każda liczba naturalna większa od 1 jest sumą dwóch, trzech lub 

czterech kwadratów liczb naturalnych.
L. E. Dickson -dowiódł, że jeżeli a, b, c, d są liczbami naturalnymi 

i « <  & ^  o <  d, to istnieją tylko 54 wielomiany uniwersalne ax2-\-by2-\- 
-\-cz2Jrdt2, mianowicie tylko te, które odpowiadają następującym war
tościom współczynników a, b, c, d:

1, 1 , 1 , d, gdzie d =  1 , 2 , . . . , 7 ; 1, 1, 2, d., gdzie d =  2 , . . , . ,14
1, 1 , 3 , d, gdzie d — 3, . . . , 6 ; 1, 2, 2, d,, gdzie d =  2 , . . ■ •, t >
1, 2 , 3 ,  d , gdzie d — 3, . . . , 10; 1, 2, 4, d., gdzie d =  4, . . , . ,14

1 , 2 ,  5, d , gdzie d == 6 i •• • ?10.

4. Sumy m >  5 kwadratów. Na to, by liczba naturalna była su
mą pięciu kwadratów liczb naturalnych, potrzeba i wystarcza, żeby 
nie była żadną z liczb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,10, 12, 15, 18 i 33.

Wynika stąd, że każda liczba kwadratowa większa od 9 jest sumą 
pięciu kwadratów liczb naturalnych. Jeżeli m jest liczbą naturalną nie 
mniejszą od 6, to jedynymi liczbami naturalnymi, które nie są sumami m 
kwadratów liczb naturalnych, są wszystkie liczby naturalne mniejsze od m 
oraz liczby m +1, m +2, m +4, m +  5, m +  7, m +10, m +13. A zatem 
jeżeli m jest liczbą naturalną większą od 4, to każda dostatecznie wielka 
liczba naturalna jest sumą m kwadratów liczb naturalnych. Dla żadnej 
liczby naturalnej m <  4 twierdzenie to nie jest prawdziwe.

Oznaczmy przez Sm liczby, będące sumami m kwadratów liczb 
naturalnych. Jedynymi kwadratami, które nie są $4, są liczby 1 i 9, 
jedynymi, które nie są $ 5, są liczby 1, 4, i 9, jedynymi zaś kwadratami 
nie będącymi $6, są liczby 1, 4 i 16.

Najmniejszą liczbą naturalną, która jest 8 г , S2 i $ 3, jest liczba 169. 
Jest ona 8k dla wszystkich Tc <  155 i jeszcze dla siedmiu innych liczb Tc. 
Rozkładami liczby 169 na sumę stu kwadratów liczb naturalnych są na 
przykład

169 =  23*22 +  77 • 12 =  6-32+ 2 - 2 2+ 9 1 v l 2+ 4 2 =  82+ 2 2+ 2 2+ 97- l 2. 
Najmniejszą Uczbą naturalną, będącą 8k dla wszystkich naturalnych 
Tc <  1000, jest 342. Rozkładem tej liczby na sumę tysiąca kwadratów 
liczb naturalnych jest na przykład 342 =  2 -82+ 2 - 4 2 +  996*12.
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5. Sumy różnych kwadratów. W 1949 r. B. Sprague dowiódł, 
że każda liczba naturalna większa od 128 jest sumą różnych kwadratów 
liczb naturalnych. Dowód Sprague nie pozwala wnioskować, że istnieje 
taka liczba naturalna m, iż każda dostatecznie wielka liczba naturalna 
jest sumą m lub mniej różnych kwadratów.

Otóż niedawno A. Schinzel dowiódł, że każda dostatecznie wielka 
liczba naturalna (mianowicie większa od 188) jest sumą pięciu lub mniej 
różnych kwadratów. Liczby 5 w tym twierdzeniu nie można zastąpić 
żadną Liczbą mniejszą, gdyż istnieje nieskończenie wiele liczb natural
nych, które nie są sumami czterech kwadratów różnych liczb naturalnych, 
na przykład liczby 4Л- 2j gdzie Ti — 0 , 1 , 2 , . . .  Me można tu również 
zmniejszyć liczby 188, gdyż liczba ta nie jest sumą pięciu lub mniej 
różnych kwadratów: jest ona jednak sumą sześciu różnych kwadratów: 
188 =  l 2+ 2 2-f3 2 +  52 +  72+ 1 0 2. Dowód swój opiera A. Schinzel na na
stępującym twierdzeniu, które samo przez się jest interesujące:

Jedynymi liczbami naturalnymi, które nie są sumami czterech lub 
mniej różnych kwadratów, są liczby 4hJc, gdzie Ji jest liczbą całkowitą 
nieujemną, a k jest jedną z liczb

2, 3, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 43, 47, 55, 67, 103.

Dowód tego ostatniego twierdzenia opiera A. Schinzel na dziesięciu 
lematach dotyczących różnych postępów arytmetycznych o różnicy 
równej 8 albo 16. Jeden z lematów głosi, że każda liczba naturalna postaci 
8&-f-5 jest sumą trzech różnych kwadratów. Oto dowód tego lematu: 

Z twierdzenia Gaussa wynika, że każda liczba naturalna postaci 
8fc + 5 jest sumą trzech kwadratów liczb całkowitych, 8&-f 5 =  а2~\-Ь2-{-с2. 
Ponieważ jak wiadomo, kwadrat liczby nieparzystej jest postaci 8<+l,  
więc gdyby wszystkie trzy liczrby а, b, c były nieparzyste, prawa strona 
rozpatrywanej równości byłaby postaci 8ft-f3, co jest niemożliwe. Po
nieważ zaś jest ona liczbą nieparzystą, więc dwie z liczb a, b, c, na przy
kład liczby a i b, muszą być parzyste, a pozostała, c, nieparzysta. Gdyby 
było a =  b, miehbyśmy a2-\-b2 =  2a2 i wobec, parzystości liczby a, Uczba 
а2-\-Ъ2 byłaby podzielna przez 8, a jwnieważ c2 jest postaci 8/-f więc 
suma a2-\-b2-\-c2 byłaby postaci 8w+l ,  co jest niemożliwe. Jest zatem 
а ф Ь ,  a ponieważ а Ф c i b Ф c (gdyż a i b są parzyste, a c nieparzy
sta), więc lemat został udowodniony. Zauważymy tu jednak, że z tych 
trzech kwadratów jeden może być równy zeru. Oto na przykład liczby 5, 
13, 37 i 85 nie są sumami trzech kwadratów liczb naturalnych.

Bównież łatwy jest dowód lematu, że każda liczba naturalna postaci 
16&+10 jest sumą trzech różnych kwadratów, oraz lematu, że każda 
liczba naturalna postaci 16&+.14 jest sumą trzech różnych kwadratów 
liczb naturalnych. Dowody innych lematów są trudniejsze.
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6. Sumy kwadratów liczb wymiernych. Łatwo dowieść, że na to, 
by liczba wymierna Ijm, gdzie Z i w są liczbami naturalnymi, była sumą 
dwóch lub trzech kwadratów liczb wymiernych, potrzeba i wystarcza, 
żeby liczba Im była sumą dwóch lub trzech kwadratów liczb całkowitych. 
Łatwo też dowieść, że każda liczba naturalna, będąca sumą dwóch kwa
dratów liczb całkowitych, rozkłada się nieskończenie wieloma sposobami 
na sumę dwóch kwadratów liczb wymiernych. Na przykład dla liczby 1 
rozkładami takimi są

gdzie m i n są liczbami naturalnymi względnie pierwszymi.
Każda liczba wymierna dodatnia jest sumą czterech kwadratów liczb 

wymiernych dodatnich. Oto w jaki sposób dowodzę tego twierdzenia: 
Z przytoczonego w ustępie 3 twierdzenia o rozkładach liczb naturalnych 
na sumę czterech kwadratów liczb naturalnych (którego dowód jest 
zresztą dość długi) wynika bezpośrednio, że każda wielokrotność natu
ralna liczby 25 jest sumą czterech kwadratów liczb naturalnych. Niech 
teraz l/m, gdzie Z i w są liczbami naturalnymi, będzie daną liczbą wy
mierną dodatnią. Liczba 257m jest więc sumą czterech kwadratów liczb 
naturalnych, 25Im == a2-\-b2-\-c2Ą-d2, skąd

liczba Ijm jest zatem sumą kwadratów liczb wymiernych dodatnich, 
c. n. d.

7. Sumy sześcianów. Istnieją liczby naturalne, które nie są sumami 
trzech ani mniej sześcianów liczb całkowitych, na przykład liczby postaci 

gdzie Zc jest liczbą całkowitą. Nie wiemy jednak, czy istnieją Uczby 
całkowite nie będące sumami czterech sześcianów liczb całkowitych. 
A. S. Bang przypuszcza, że liczb takich nie m a(1).

Łatwo dowieść, że każda liczba podzielna przez 3 jest sumą czterech 
sześcianów liczb całkowitych, co wynika bezpośrednio z tożsamości

P) Przypuszczam, że każdą liczbę całkowitą można nieskończenie wieloma spo
sobami przedstawić w postaci z3-f- у 3— z3 — t3, gdzie x, y, z, t są liczbami naturalny
mi. Przypuszczenie to sprawdziłem dla wszystkich liczb całkowitych o wartości 
bezwzględnej <Л00 огаг dla wielu innych. (Notka dodana przy korekcie).

m
l

6Te =  (fc+l)3+ ( & - l ) 3+ ( - & ) 3+ ( - & ) 3, 

6&+3 -  P~f (4_7<;)3+ (2 & _ 5 )3 + (4 _ 2 & )3.
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Można stąd łatwo wyprowadzić wniosek, że każda liczba całkowita jest 
sumą pięciu sześcianów liczb całkowitych.

A. Schinzel znalazł jeszcze tożsamości

(3ж +  9)3+(2ж)3- ( 3 ж + 5 ) 3- ( 2 ж + 3 ) 3 =  18 (ж —7)4-1,

(Зж+15)3+ж3-(Зл; +  14)3- ( ж + 9 ) 3 =  .18 (ж—6)4-10,

z których wynika, że każda liczba postaci 9&4-1 (a więc też i każda 
liczba postaci Ш — 1), gdzie Tc jest całkowite, jest sumą czterech sześcia
nów liczb całkowitych. Nie zbadane są więc dotąd tylko liczby postaci 
9^4:2 oraz 9&4r4.

Łatwo dowieść, że liczba rozkładów liczby naturalnej na sumę-dwóch 
sześcianów liczb całkowitych nie przekracza podwójnej liczby jej dziel
ników naturalnych, a więc jest zawsze skończona. Natomiast nie każda 
liczba naturalna ma skończoną liczbę rozkładów na sumę trzech sześcia
nów liczb całkowitych, bo na przykład liczba 1 ma nieskończenie wiele 
takich rozkładów: 1 =  l4-w 3-|- ( — n)s dla n — 1 , 2 , . . .  albo jeżeli nie 
chcemy, by dwa sześciany się znosiły: 1 =  (9w4)34~ (1—9n3)34- (Sn—9w4)3 
dla n =  1 , 2 , . . .

Można dowieść, że dla każdej liczby naturalnej s istnieje liczba 
naturalna, mająca więcej niż s różnych rozkładów na sumę dwóch sze
ścianów liczb naturalnych. Najmniejszą liczbą naturalną, rozkładającą 
się dwoma różnymi sposobami na sumę dwóch sześcianów liczb natural
nych (jeżeli nie zwracać uwagi na porządek składników) jest liczba 
1729 =  103-j-93 =  123 4-13. Najmniejszą liczbą naturalną, rozkładającą 
się dwoma sposobami na różnicę sześcianów dwóch liczb naturalnych 
jest liczba 721 =  93—23 =  163—153.

Liczba 0 nie rozkłada się na sumę trzech sześcianów liczb całkowitych 
różnych od zera, ale dowód tego twierdzenia (będącego szczególnym 
przypadkiem tak zwanego wielkiego twierdzenia Fermata dla wykła
dnika 3) nie jest łatwy. Natomiast 0 ma nieskończenie wiele rozkładów 
na sumę czterech sześcianów liczb całkowitych różnych od zera, bo na 
przykład
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0 =  (3/i)34- (4?i)3-|- (5?г)34~ ( —6n)s dla n =  1 , 2 , . . .

Z wielkiego twierdzenia Fermata dla wykładnika 3 wynika bez
pośrednio, że liczba 1 nie jest sumą dwóch sześcianów liczb wymiernych 
różnych od zera, można jednak dowieść, że każda liczba wymierna do
datnia jest sumą trzech sześcianów liczb wymiernych dodatnich (dowiódł 
tego w roku 1923 H. W. Richmond) i to na nieskończenie wiele sposobów.

W roku 1782 Waring wypowiedział bez dowodu twierdzenie, że każda 
liczba naturalna jest sumą dziewięciu sześcianów liczb całkowitych nie-



ujemnych, co udowodnił dopiero w 1909 r. Wieferich. Liczby 9 nie można 
tu zastąpić żadną liczbą mniejszą, gdyż jak łatwo dowieść, liczba 23 nie 
jest sumą ośmiu sześcianów liczb całkowitych nieujenmych. W roku 1939 
L. E. Dickson dowiódł, że każda liczba naturalna, z wyjątkiem liczb 
23 i 239, jest sumą ośmiu sześcianów liczb całkowitych nieujemnych, 
w 1942 r. J. W. Linnik dowiódł, że każda dostatecznie wielka liczba 
naturalna jest sumą siedmiu sześcianów liczb całkowitych nieujemnych.

8. Sumy bikwadratów. Waring twierdził, że każda liczba naturalna n 
jest sumą 19-tu czwartych potęg liczb całkowitych (tak zwanych bikwa
dratów). Sprawdzono, że jest to słuszne dla n <  1026. Dowiedziono też, 
że każda liczba naturalna jest sumą 35-ciu bikwadratów, a każda dosta
tecznie wielka liczba naturalna jest sumą 16-tu bikwadratów. Jest to 
najlepszy wynik tego rodzaju, gdyż żadna liczba postaci 16л31, gdzie 
Ji = 0 , 1 , 2 , . . . ,  nie jest sumą mniej niż 16-tu bikwadratów.

Nie znamy żadnej liczby naturalnej, która by więcej niż dwoma 
sposobami (jeżeli nie zwracać uwagi na porządek składników) rozkładała 
się na sumę dwóch bikwadratów liczb naturalnych. Takie, które roz
kładają się dwoma sposobami, są znane, na przykład 1334+  1344 =  
=  594+1584.

Każda liczba naturalna jest sumą algebraiczną dwunastu bikwa
dratów, a każda dostatecznie wielka liczba naturalna jest sumą alge
braiczną dziesięciu bikwadratów i to na nieskończenie wiele sposobów. 
Nie wiemy, czy każda dostatecznie wielka liczba naturalna jest sumą 
algebraiczną ośmiu lub dziewięciu bikwadratów. Żadna jednak liczba 
postaci 16&-4-8 nie jest sumą algebraiczną mniej niż ośmiu bikwa
dratów.

Każda liczba wymierna jest sumą algebraiczną czterech bikwadra
tów liczb wymiernych.

Dowody większości przytoczonych tu twierdzeń, jak również odnośne 
dane bibliograficzne znajdą się w drugim tomie mej książki Teoria liczb, 
który przygotowuję do druku.

A. Schinzel zawiadomił mnie listem z dnia 7 czerwca 1954, że w tomie 40 The 
American Mathematical Monthly są udowodnione następujące twierdzenia (4. Palla 
[1], które są mocniejsze od jego twierdzeń poprzednio przytoczonych (Uzyskanych 
na innej drodze):

Jedynymi liczbami naturalnymi, które nie są sumami czterech różnych kwa
dratów nieujemnych, są liczby 4ha, gdzie h — 0, 1, 2, . .. ,  a =  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15,17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 43, 47, 55, 67, 73, 97, 103, 2, 6, 10, 18, 22, 34, 58, 82. 
([1], str. 13).

Jedynymi liczbami naturalnymi, które nie są sumami pięciu różnych kwadra
tów nieujemnych, są liczby od 1 do 29, od 31 do 38, od 40 do 45, 47, 48, 49, 52, 53, 
56, od 58 do 61, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 83, 89, 92, 96, 97, 101, 104, 108, 112, 
124, 128, 136, 188, 224 ([1], str. 14).
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Z tego ostatniego twierdzenia łatwo wynika twierdzenia A. Schinzla, że każda 
liczba naturalna większa od 188 jest sumą pięciu lub mniej różnych kwadratów, 
gdyż liczba 224 == 42 +  82+  122 jest sumą trzech różnych kwadratów.

Z pierwszego zaś twierdzenia Palla wyprowadził A. Schinzel wniosek, że każda 
liczba naturalna większa od 51 jest sumą czterech różnych liczb trójkątnych nieujem- 
nych.

Praca cytowana

[1] Gr. Pall, On sums oj squares. Amer. Math. Monthly 40 (1933), str. 10-18.


