
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 2. vizsgadolgozat (normál), II. rész 2017. jan. 13.

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 Im(z) = iRe(z)?

12. Mi sin(10◦) − i cos(10◦) trigonometrikus alakja? (A szög 0
és 360◦ között legyen.)

13. Egy z ∈ C számnak n-edik gyöke egy 23 fokos és egy 47
fokos szögű szám is. Mik n > 0 lehetséges értékei?

14. Ha ε ∈ C és o(ε) = 36, akkor mik ε tizedik gyökeinek lehet-
séges rendjei?

15. Adjunk meg egy olyan M ∈ C2×3 mátrixot, hogy bárhogy is
végezzük el az eliminációt az M(x, y, z)T = (0, 0, 0) lineáris
egyenletrendszerben, y ne lehessen szabad változó.

Pl.

16. Adjunk meg olyan A és B négyzetes mátrixokat, melyekre
AB = 0 de BA 6= 0. Pl.

17. Az A,B ∈ C4×4 mátrixokra AB = 3E és det(A) = i.
Mennyi lesz det(AB2)? (Itt E egységmátrix.)

18. Adjunk ellenpéldát a következőre: „ha egy négyzetes A mát-
rix determinánsa nem nulla, és minden aldeterminánsa egész
szám, akkor A minden eleme is egész”. Pl.

19. Maximum hány inverzió lehet S7 egy transzpozíciójában
(azaz cseréjében)?

20. Adjuk meg a determináns egy olyan alaptulajdonságát, ami nem marad érvényben, ha a defi-
nícióból kihagyjuk a sg(f) előjelet a szorzatok elől.

Pl.
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21. Adjunk ellenpéldát az alábbi állításra: „ha az f ∈ C[x] he-
tedfokú polinomnak kétszeres gyöke a 2i, akkor 1 vagy 3
valós gyöke lehet”.

Pl.

22. Az x5 + ax4 + bx3 + cx2 + d ∈ R[x] polinomnak kétszeres
gyöke az 1 + 2i. Mennyi d értéke?

23. Ha x2017 + 1-et maradékosan osztjuk x+ 6-tal Z7 fölött, mi
a maradék?

24. Hány osztója van Z[x]-ben a 4(x6 +2)(x+1)4 polinomnak?
Különbözőnek tekintjük azokat az osztókat, amelyek egymás
egységszeresei (de nem egyenlők).

25. Valós fölött hány irreducibilis szorzatára bomlik a Φ75 kör-
osztási polinom?

26. Mi a hiba az alábbi gondolatmenetben? Helyes-e maga az állítás? „Az f(x) = 6 konstans
polinom nem irreducibilis R fölött, mert 6 = 2 · 3.”

27. Adjunk ellenpéldát az alábbira: „Ha egy egész együtthatós
polinomra teljesül a Schönemann–Eisenstein-kritérium fel-
tétele, akkor nincs racionális gyöke”.

Pl.

28. Mely b ∈ Z számokra igaz: „ha 10x3 + bx2 + 15 osztója az
f ∈ Z[x] polinomnak Q fölött, akkor Z fölött is”.

29. Adjunk meg egy f ∈ Z8[x] másodfokú polinomot úgy, hogy
(2x+ 1)f(x) elsőfokú legyen. Pl.

30. Bontsuk Z3 fölött irreducibilisek szorzatára az x4 + x+ 1 polinomot.
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