
2. FELADATSOR ALGEBRA 4. TANÁR SZAK

1 (Egysorosok). Legyen R gyűrű.
(1) Igazoljuk, hogy minden nilpotens elem 0-osztó.
(2) Igazoljuk, hogy egy 0-osztó nem egység.
(3) Igazoljuk, hogy egy egység nem 0-osztó.
(4) Igaz-e, hogy nilpotens elemek összege/szorzata nilpotens?
(5) Igazoljuk, hogy ha R kommutatív, akkor nilpotens elemek összege/szorzata

nilpotens.

2. Határozzuk meg a nullosztókat, egységeket és a nilpotens elemeket
a) Z15-ben, b)Z9-ben, c) Zm-ben, tetszőleges m-re.

3. (Ismétlés) Soroljuk fel Z2 fölött a legfeljebb negyedfokú irreducibilis poli-
nomokat.

(VALAMINT) Felbonthatatlanok-e az alábbi polinomok Z2 fölött? x8+x2+
1, x5 + x + 1, x8 + x4 + x3 + 1, x5 + x3 + 1, x5 + x4 + x3 + 1

4. Irreducibilisek-e az alábbi polinomok C, R, Q, illetve Z fölött?
x2 − 2, x3 − 2, x4 − 2, 2x− 4, 4x7 − 2 x4 − 6x− 3, x3 − 7x− 3,

x3 − 8x− 3, x4 − 7x− 3, x4 − 2x− 1, x4 − x2 + 1,

5. a) Milyen m-ekre alkotnak részgyűrűt Zm-ben a nullosztók és a 0?
b) Részgyűrűt alkotnak-e Z81-ben a nilpotens elemek?

6. Irreducibilisek-e az f(x) = 2x4−3x3−x−1 és g(x) = x4−3x3−1 polinomok
Z2 fölött. Mutassuk meg, hogy g ireducibilis Q fölött, f pedig nem az.

7. Adjunk meg végtelen sok invertálható elemet Z128[x]-ben.

8. Keressük meg az x2 − 1 majd az x2 + 1 polinom gyökeit az alábbi gyűrűk
fölött:

a) Z6 á) Z8, b) M2(R) b) Z101, c) Z103,

9. Határozzuk meg Z12[x] nilpotens elemeit.

10. F Határozzuk meg Z12[x] nullosztóit.

11. F Határozzuk meg Z8[x] egységeit.

Meggondolandó:
Legyen f egy n-edfokú egész együtthatós polinom, p egy prímszám, és 0 <

k < n. Legyen f̄ az f polinom modulo p véve. Az alábbi állítások közül
melyek igazak?
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a) Ha f irreducibilis Z felett, akkor f̄ irreducibilis Zp felett.
b) Ha f̄ irreducibilis Zp felett, akkor f irreducibilis Z illetve Q felett.
c) Ha f̄ irreducibilis Zp felett, és f foka n, akkor f irreducibilis Q felett.
d) Ha f-nek van Z felett k-adfokú tényezője, akkor f̄ -nak is van k-adfokú

tényezője.
e) Az előző állítás akkor, ha azt is tudjuk, hogy f̄ foka n.

Jó munkát!


