
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 1. vizsgadolgozat (normál), II. rész 2017. jan. 6.

NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:

II. rész (60 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni

nem kell. Aki elér legalább 10 pontot (és az I. részből is legalább hetet), annak a dolgozata már
legalább elégséges; aki viszont nem éri el a 8 pontot, azé biztosan elégtelen (ez utóbbi esetben
a harmadik részt ki sem javítjuk). A többi esetben a vizsga eredményessége a másik két részre
kapott pontszámtól függ, a részletek és a ponthatárok a harmadik rész feladatlapján találhatók.

11. Mely z ∈ C-re lesz |z|2 = Re(z)2 +
(

i Im(z)
)2

?
z valós.

12. Mennyi (−1− i)2017 képzetes része?
−21008

13. Ha iz3 szöge 21◦, akkor mennyi lehet z szöge?
97◦, 217◦, 337◦

14. Mik x20 + 1 gyökeinek lehetséges rendjei?
8, 40

15. Egy két egyenletből álló négyismeretlenes homogén lineáris
egyenletrendszer mátrixában a Gauss-elimináció elvégezté-
vel maximum hány nem nulla elem lehet?

6

16. Az m, n, k, ℓ mely értékei azok, amikor minden A ∈ Cm×n

és B ∈ Ck×ℓ esetén elvégezhető az AB szorzás, és összeadni
nem is kell ehhez?

n = k = 1

17. Mi az





1 0 2
π 0 0
1 i 3



 mátrix inverzében a második sor harma-

dik eleme?

−i

18. Hány olyan permutáció van S6-ban, amelyben az inverziók
száma 14 ? 5

19. Egy 3 × 3-as determinánsban a főátló alatt csak egy nem
nulla elem van, a főátlóban és fölötte viszont nincs nulla.
Hány nem nulla tagja lehet a definíció szerinti felírásában?

2 vagy 3.

20. Az 5× 5-ös ((aij)) determináns első és negyedik sora egyen-
lő. A determináns definíciójában az a44a32a15a51a23 tagot
melyik tag fogja biztosan kiejteni?

a14a32a45a51a23
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21. Egy hetedfokú valós együtthatós polinomnak kétszeres gyö-
ke a 2i. Multiplicitással számolva hány valós gyöke lehet? 1 vagy 3.

22. Az x4+2x3+ cx+ d ∈ C[x] polinomnak két darab kétszeres
gyöke van. Mennyi d értéke? 1/4

23. Ha x2017+1-et maradékosan osztjuk x2+2-vel Z3 fölött, mi
a maradék? x+ 1

24. Határozzuk meg (x24−1)2 és (x2+x+1)3 kitüntetett közös
osztóját. (x2 + x+ 1)2

25. Valós fölött hány irreducibilis szorzatára bomlik a Φ35 kör-
osztási polinom? 12

26. Adjunk ellenpéldát az alábbi állításra: „ha f ∈ T [x] legfeljebb harmadfokú polinom, melynek

nincs gyöke T -ben, akkor f irreducibilis T fölött.” A T testet is meg kell adni.

Pl. f(x) = 2, itt T = R.

27. Adjunk példát ami mutatja, hogy a Schönemann–Eisenstein-kritérium feltételeiből nem követ-

kezik a Z fölötti irreducibilitás. A prímet is meg kell adni.

Pl. 2x4 + 6, p = 3.

28. Adjunk példát olyan f ∈ Z[x] polinomra, amely Z fölött 10, Q fölött 3, C fölött 4 irreducibilis

szorzata.

Pl. f(x) = 27x2(x2 + 1).

29. Adjunk példát, ami mutatja, hogy az x polinom nem prímtulajdonságú Z8[x]-ben.

Pl. x osztója 2 · 4 = 0-nak, de egyik tényezőnek sem osztója.

30. Bontsuk Z5 fölött irreducibilisek szorzatára az x10 + 1 polinomot.

(x+ 2)5(x+ 3)5

2


