
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 4. vizsgadolgozat (normál), II. rész 2017. feb. 3.

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. Adjunk ellenpéldát erre: „A z és w számokra felírt háromszög-egyenlőtlenségben akkor és csak
akkor áll egyenlőség, ha van olyan r valós szám, melyre z = rw vagy w = rz”.

Pl.

12. Mely n > 0 egészekre lesz (−1 + i)n valós?

13. Ha iz4 szöge 170◦, akkor mi lehet z szöge? (A szög 0◦ és
360◦ között legyen.)

14. Hány olyan 24-edik egységgyök van, amelynek kilencedik
hatványa másodrendű?

15. Adjunk ellenpéldát: „ha egy háromismeretlenes homogén li-
neáris egyenletrendszerben két egyenlet van, akkor a szabad
változók száma 1”.

Pl.

16. Mely n egészekre igaz, hogy alkalmas M ∈ Qn×7 és N mát-
rixokra MT +NMT értelmes?

17. Adjunk meg két olyan invertálható mátrixot, melyek összege
nem invertálható, de nem is nulla. Pl.

18. Egy 10 × 10-es mátrix determinánsa 100. Mennyi az ered-
mény, ha minden elemét megszorozzuk a hozzá tartozó elő-
jeles aldeterminánssal, és ezeket a számokat összeadjuk?

19. Hány olyan transzpozíció (azaz csere) van S7-ben, amely-
ben pontosan 3 inverzió van?

20. A det(M) = det(MT ) bizonyításában az

(

1 2 3 4
4 1 2 3

)

per-

mutációt a g permutációnak feleltetjük meg. Mennyi g(3)?
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21. Mely r ∈ R esetén van gyöktényezős alakja valós fölött az
x3 + x2 + rx polinomnak?

22. Az x4 + ax2 + bx+ c ∈ R[x] polinomnak van kétszeres, nem
valós komplex gyöke. Mennyi lehet b értéke?

23. Adjunk ellenpéldát az alábbi állításra: „Minden f, g ∈ Q[x]-hez van olyan q, r ∈ Q[x], hogy
f = gq + r, és vagy r = 0, vagy gr(r) < gr(g)”.

Pl.

24. Valós fölött hány irreducibilis szorzatára bomlik az x43
− 43

polinom?

25. Hány irreducibilis szorzatára bomlik Q fölött az x48
− 1 po-

linom?

26. Melyek azok a p ∈ Q[x] polinomok, melyeknek nincs nemtriviális felbontása, de nem irreduci-
bilisek Q fölött?

27. Mely n ∈ Z számok esetén teljesül a 21x7 + 60x3 + 60n
polinomra a Schönemann–Eisenstein-kritérium feltétele?

28. Hány olyan egység van Z15-ben, ami nem az egységelem?

29. Adjunk meg Z6 fölött egy normált polinomot,melyhez tartozó polinomfüggvény azonosan nulla.

Pl.

30. Bontsuk Z5 fölött irreducibilisek szorzatára a Φ5 körosztási polinomot.
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