
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 3. vizsgadolgozat (normál), II. rész 2018. jan. 25.

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. Számítsuk ki (3− 6i)2017/(2 + 4i)2017 abszolút értékét.

12. Mely z ∈ C, |z| = 1 esetén lesz |z − z| = 1?

13. Írjuk föl gyöktényezős alakban a 3x3 + 3i+ 3 polinomot (szögfüggvényeket is használhatunk).

14. Ha z ∈ C rendje 420, akkor mennyi lesz z640 rendje?

15. Az {x + y + z = 1, 2x + y + z = 2} lineáris egyenletrend-
szert Gauss-eliminációval többféleképpen is megoldhatjuk,
és mindig egy szabad változó lesz. Soroljuk föl x, y, z közül
azokat, amelyek soha nem lehetnek szabad változók.

16. Az A és B mátrixok szorzata 1 × 1-es, BA pedig k × 7-es.
Mik k lehetséges értékei?

17. Az M ∈ C2×2 mátrix determinánsa 3, főátlójában az elemek
összege 2. Mennyi lehet az M−1 főátlójában álló elemek
összege?

18. Adjunk meg olyan f és g transzpozíciókat S5-ben, melyek
szorzatában pontosan 8 inverzió van. Pl.

19. Egy 10 × 10-es determinánsban a főátlóban és a másik két
sarokban is 1 áll, a többi elem nulla. Hány negatív tag van
a definíciója szerinti felírásában?

20. Az 5 × 5-ös ((aij)) determináns második és harmadik sora
egyenlő. A determináns definíciójában az a45a31a14a52a23
tagot melyik tag fogja biztosan kiejteni?
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21. Adjunk meg egy olyan hetedfokú polinomot Z5 fölött, ami-
hez a konstans 1 polinomfüggvény tartozik. Pl.

22. A 2x3 + cx2 + cx+10 polinom gyökeinek reciprokösszege 2.
Mi a gyökök négyzetösszege?

23. Adjunk példát olyan f, g ∈ Z4[x] polinomokra, melyekre a maradékos osztás elvégezhető ugyan,
de nem egyértelműen.

Pl.

24. Hány irreducibilis szorzatára bomlik 24x2017 − 48 rendre Z,
Q, R, C fölött?

25. Mi az a hiányzó feltétel, ami az alábbi állítást igazzá teszi? „Ha egy harmadfokú polinom
esetében a Cardano-képletbeli D kifejezés értéke negatív, akkor az egyenletnek három különböző
valós gyöke van.”

26. Adjunk ötödfokú példát, ami mutatja, hogy a Schönemann–Eisenstein-kritérium állítása nem
marad érvényben, ha nem tesszük föl, hogy a p prím osztója x együtthatójának.

Pl.

27. Adjunk ellenpéldát Z[x]-ben erre: „nem irreducibilis poli-
nom többszöröse sem lehet irreducibilis”. Pl.

28. Számítsuk ki a Φ72(x) körosztási polinomot (az együttható-
it). Segítség: Φ6(x) = x2 − x+ 1.

29. Adjunk meg egy olyan f ∈ Z9[x] polinomot, amely mutatja,
hogy 3x+ 2 egység Z9[x]-ben. Pl.

30. Bontsuk az x21 + 1 polinomot Z7 fölött irreducibilisek szorzatára.
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