
Algebra ISIM 2. Lista 6

1. Udowodnij, że jeśli P (X) jest nierozk ladalnym elementem Q[X ], to P (X) nie ma wielokrotnych pier-
wiastków zespolonych. (Wsk. (P (X), P ′(X))).

2. Wykaż, że jeśli P,Q ∈ C[X,Y ] maja
‘

wspólny czynnik w C(X)[Y ], to maja
‘

też wspólny czynnik w
C[X,Y ].

3. Sprawdź, że jeśli K jest cia lem, to naturalny monomorfizm K → K0 jest izomorfizmem.

4. Wyznacz cia lo u lamków pierścienia K[[X ]].

5. Udowodnij, że K[[X ]] jest noetherowski.

6. Podzbiór Kn nazywamy algebraicznym, jeśli można go opisać uk ladem równań wielomianowych. Uza-
sadnij, że w Kn nie da sie

‘
znaleźć nieskończonego maleja

‘
cego cia

‘
gu zbiorów algebraicznych.

7. Wykaż, że
a) przeciwobraz idea lu przez homomorfizm pierścieni jest idea lem;
a) obraz idea lu przez epimorfizm pierścieni jest idea lem.

8. Udowodnij (np. używaja
‘
c lematu Kuratowskiego–Zorna), że w niezerowym pierścieniu:

a) istnieje idea l maksymalny;
b) każdy element niebe

‘
da

‘
cy jednostka

‘
leży w pewnym ideale maksymalnym;

c) każdy idea l jest zawarty w pewnym ideale maksymalnym.

9. Udowodnij, że pierścień jest noetherowski ⇐⇒ każdy zbiór jego idea lów ma element maksymalny (ze
wzgle

‘
du na inkluzje

‘
).

10. Znajdź w F3[X ] nierozk ladalny wielomian P (X) stopnia 3. Wyznacz (1+X2)−1 w ciele F2[X ]/(P (X)).

11. Dla jakich n, k w ciele Fpn jest podcia lo izomorficzne z Fpk?

12. Uzasadnij, że każdy nierozk ladalny wielomian z Fp[X ] jest dzielnikiem wielomianu Xp
n

−X dla pewnego
n. Czy za lożenie nierozk ladalności jest istotne?

13. Uzasadnij, że rozszerzenie algebraiczne nieskończonego cia la K ma moc równa
‘

mocy K. Jak jest dla
cia l skończonych?

14. Uzasadnij, że podcia la C: Q( 3
√

2) oraz Q(−1+i
√
3

2
· 3
√

2) sa
‘
różne, ale izomorficzne.

15. Uzasadnij, że liczba
√

2 + 3
√

2 jest pierwiastkiem pewnego wielomianu o wspó lczynnikach ca lkowitych.
Czy potrafisz znaleźć taki wielomian?
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