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1 Podchody pod geometrię algebraiczną I

Krzywą eliptyczną nazwiemy zbiór rozwiązań równania postaci y2 = f(x), gdzie f jest
wielomianem stopnia trzeciego bez pierwiastków wielokrotnych (przy, być może, pewnej
wymiernej zamianie zmiennych). Zauważ, że wykres krzywej jest symetryczny względem
osi OX.

2 Zadania I

Sprowadź następujące zagadnienia do problemu odszukania wymiernych punktów pew-
nej krzywej eliptycznej:

1. (Zadanie Eulera) Znaleźć rozwiązania równania x3 + 1 = y2 w liczbach całkowi-
tych.

2. (Zadanie Fermata) Udowodnij, że nie istnieją liczby naturalne a, b, c takie, że
a3 + b3 = c3

3. (Zadanie Eulera) Udowodnij, że nie istnieje trójkąt pitagorejski o środkowych
całkowitej długości.

4. (Zadanie Eulera) Udowodnij, że nie istnieją trzy różne sześciany liczb naturalnych
tworzące ciąg arytmetyczny.

5. (Zadanie Fermata) Udowodnij, że nie istnieją cztery różne kwadraty liczb natu-
ralnych tworzące ciąg arytmetyczny.

6. (Zadanie Fermata) Udowodnij, że nie istnieje trójkąt pitagorejski, którego pole
jest kwadratem liczby naturalnej.

3 Podchodów część II

Definiujemy “dodawanie” punktów na krzywej eliptycznej: niech P , Q będą różnymi
punktami danej krzywej, niesymetrycznymi względem osi OX. Poprowadźmy prostą
przez te punkty. Gdy prosta ta przecina krzywą w punkcie R, punkt S, symetryczny do
R względem osi OX, nazwiemy sumą P ⊕Q. Jeśli prosta PQ jest styczna do krzywej w
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jednym z tych dwóch punktów, to punkt styczności traktujemy jako R. Jeśli zaś P = Q,
zamiast siecznej bierzemy styczną. Jeśli zaś prosta PQ jest równoległa do osi OY , za
P ⊕Q bierzemy punkt “w nieskończoności”. Zauważ, że punkt “w nieskończoności” ∞
także można dodawać zgodnie z tą regułą: prosta przechodząca przez dany punkt na
stycznej oraz ∞ to po prostu prosta styczna do krzywej w danym punkcie. Policz, że:

1. ∞⊕ A = A⊕∞ = A dla dowolnego punktu A na krzywej.

2. A⊕B = B ⊕ A

3. (A⊕B)⊕ C = A⊕ (B ⊕ C)

4. równanie A⊕X = B ma jedyne rozwiązanie.

Zinterpretuj ponadto dodawanie w sposób analityczny: jeśli prosta, którą musimy wy-
znaczyć, ma postać y = kx + b, to szukamy rozwiązań równania f(x)− (kx + b)2 = 0.
Dwa punkty tego równania znamy: x1, x2 odpowiadają odciętym punktów, od których
wystartowaliśmy. Wielomian f jest trzeciego stopnia, więc dostaniemy jedyne trzecie
rozwiązanie x3, to właśnie odcięta szukanego punktu, czyli P ⊕Q = (x3,−(kx3+b)). W
szczególności, na mocy twierdzenia Bezouta (albo Viety), jeśli współczynniki wielomia-
nu f są wymierne oraz startowaliśmy z punktów o współrzędnych wymiernych, to ich
suma będzie również punktem o współrzędnych wymiernych. Na przykład, na krzywej
y2 = x3+x+ 6 łatwo znaleźć dwa punkty o współrzędnych wymiernych, (2, 4), (3,−6),
ale jak zgadnąć, że na krzywej tej leży także punkt (95, 926) inaczej niż jako sumę dwu
poprzednich?

4 Zadania II

Rozwiąż choć jedno z wcześniejszych zadań do końca. Wskazówka: metoda dodawania
punktów powinna pomóc w uzasadnieniu, iż wskazane (trywialne) rozwiązanie wyczer-
puje listę.


