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Literatura uzupelniaja̧ca do wykladu
A. Bialynicki-Birula, Algebra, PWN 1980
T. Fryska, Wstȩp do algebry i teorii liczb, UAM 1997
A. Iwaszkiewicz-Rudoszańska, Wstȩp do algebry i teorii liczb, UAM 2009
A. Kostrykin, Wstȩp do algebry , PWN 1984
A. Kostrykin, Zbiór zadań z algebry, PWN 1995
G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej I, WNT 2002, zadania do rozdzialu
pierwszego.

Zaliczenie wykladu
Ocenȩ końcowa̧ z przedmiotu uzyskacie Państwo podczas egzaminu ustnego, który odbȩdzie siȩ w sesji egzaminacyjnej w lutym 2016. Podczas dwugodzinnego egzaminu pisemnego bȩdziecie rozwia̧zywać zadania zbliżone do zadań z kolokwiów oraz odpowiadać
pisemnie na pytania dotycza̧ce pojȩć i twierdzeń omówionych na wykladzie. Ocenȩ z
ćwiczeń uzyskacie na podstawie zebranych w cia̧gu semestru punktów wedlug podanej
poniżej skali. Pelna̧ informacjȩ dotycza̧ca̧ zaliczenia uzyskacie Państwo na ćwiczeniach.
Podczas zajȩć odbȩda̧ siȩ dwa kolokwia: 4 grudnia i 22 stycznia. Kolokwia skladać
siȩ bȩda̧ z 6-8 zadań.

Skala Ocen (orientacyjna)
dostateczny
dobry
bardzo dobry

powyżej 50 %
od 70 %
od 85 %

Program wykladu DALG LMO
Wstȩp do algebry i teorii liczb,
wykladowca: prof. dr hab. Wojciech Gajda
Zima 2015/2016
Podstawowe struktury algebraiczne (dwa wyklady):
dzialanie w zbiorze, wlasności dzialań, grupa, pierścień, dziedzina calkowitości,
cialo, przyklady: Z, Q, Z/n, F2 , grupy dihedralne: D3 i D4 , grupa permutacji Σ3 ,
rza̧d elementu grupy, podgrupa, homomorfizm, izomorfizm struktur algebraicznych,
np. D3 ∼
= Σ3
Permutacje i grupy symetrii (dwa wyklady):
skladanie i rozklad permutacji na rozla̧czne cykle, grupa Σn , znak permutacji, grupa
alternuja̧ca An
Pierścień liczb calkowitych Z (trzy wyklady):
zasada indukcji skończonej, podzielność w pierścieniu Z, algorytm Euklidesa, NWD
i NWW, zasadnicze twierdzenie arytmetyki, istnieje ∞ wiele liczb pierwszych,
liczby Fermata i Mersene’a, informacje o funkcji π(x) i o podstawowych problemach
o liczbach pierwszych, cialo liczb wymiernych Q jako cialo ulamków dziedziny
calkowitości Z
Kongruencje (dwa wyklady):
klasy i uklady reszt modulo n, pierścień Z/n, grupa jedności (Z/n)× , cialo skończone
Fp , male twierdzenie Fermata, twierdzenie Eulera, uklady kongruencji i równań
liniowych, twierdzenie chińskie o resztach dla Z/mn, informacja o protokóle RSA,
eliminacja Gaussa-Jordana nad cialem Q
Cialo liczb rzeczywistych R i cialo liczb zespolonych C (dwa wyklady):
konstrukcja ciala R1 , cialo C, postać trygonometryczna liczby zespolonej, wzory
de Moivre’a, pierwiastki z liczb zespolonych i pierwiastki z jedynki, grupa okrȩgu i
jej podgrupy cykliczne
Pierścień wielomianów jednej zmienej o wspólczynnikach z podpierścienia
ciala C (dwa wyklady):
konstrukcja pierścienia K[x], cialo funkcji wymiernych, algorytm Euklidesa w K[x]
dla podciala K⊂C np. dla K=Q, stopień i pierwiastki wielomianu, twierdzenie
Bezoute’a, wzory Cardano/Tartaglii na pierwiastki wielomianów stopni 3 i 4.
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Konstrukcjȩ ciala liczb rzeczywistych omówiȩ tylko wtedy na wykladzie DALG LMO, jeśli okaże siȩ,
że nie bylo jej jeszcze na wykladzie z analizy

