
Bardzo szczegółowy program wykładu z algebry

1. Działania (wewnętrzne). Łączność, przemienność, rozdzielność. Elementy neutralne i od-
wrotne. Jednoznaczność tych elementów.

2. Rodzaje algebr: półgrupy, grupy, pierścienie, ciała.

3. Grupy, przykłady grup, najprostsze własności. Rząd grupy.

4. Podgrupy. Podalgebry. Własności podalgebry. Podgrupy są grupami i analogiczne twier-
dzenia dla innych algebr. Twierdzenie Lagrange’a.

5. Podgrupa generowana przez zbiór. Podalgebra generawana przez zbiór. Zbiór generato-
rów. Grupy cykliczne. Rząd elementu grupy.

6. Grupy permutacji. Rozkład permutacji na cykle rozłączne. Rząd permutacji cyklicznej.
Transpozycje. Znak permutacji. Permutacje parzyste i nieparzyste.

7. Homomorfizmy grup. Algebry podobne. Homomorfizmy. Obrazy homomorficzne grup,
pierścieni i ciał.

8. Jądro homomorfizmu. Dzielnik normalny. Grupa ilorazowa. Jądro homomorfizmu wy-
znacza obraz homomorficzny z dokładnością do izomorfizmu.

9. Reszta z dzielenia jako przykład homomorfizmu pierścienia. Pierścienie Zn. Przystawanie
modulo n. Dzielniki zera. Ciała nie mają dzielników zera. Pierścień Zn nie jest ciałem
dla złożonych n.

10. Największy wspólny dzielnik. Algorytm Euklidesa. Twierdzenie o postaci największego
wspólnego dzielnika. Jako wnioski: charakteryzacja generatorów grupy cyklicznej i ele-
mentów odwracalnych w pierścieniu Zn. Funkcja Eulera. Twierdzenia Eulera i Fermata.
Chińskie twierdzenie o resztach. Informacja o systemie RSA.

11. Grupy cykliczne. Podgrupy grupy cyklicznej. Rzędy elementów grupy cyklicznej. Liczba
elementów grupy cyklicznej spełniających xk = 1. Liczba elementów rzędu k w gru-
pie cyklicznej. Twierdzenie Bezout. Liczba pierwiastków wielomianu w ciałach. Grupy
multiplikatywne ciał skończonych są cykliczne.

12. Działanie grupy na zbiorze. Przykłady działania. Twierdzenie Cayley. Stabilizatory i
orbity. Rząd stabilizatora razy liczba elementów orbity to rząd grupy. Liczba orbit, lemat
Burside’a. Zastosowania.

13. Pierścienie. Produkt pierścieni. Pierścień funkcji. Wielomiany i wielomiany formalne.

14. Działania zewnętrzne. Moduły. Ważne klasy modułów: przestrzenie liniowe i ideały. Pod-
moduły. Moduły generowane przez zbiory.

15. Zbiory liniowo niezależne. Charakteryzacja. Bazy. Istnienie baz w przestrzeniach linio-
wych. Charakteryzacje baz. Lemat o wymianie. Wnioski z lematu o wymianie. Wymiar
przestrzeni liniowej.

16. Funkcje liniowe, czyli homomorfizmy. Definiowanie homomorfizmów. Charakteryzacja
epi- i monomorfizmów. Rola pojęcia wymiaru.



17. Współrzędne wektora. Działania w zbiorze homomorfizmów: składanie, dodawanie, mno-
żenie przez skalary. R-Algebry. Algebra homomorfizmów.

18. Macierze. Łączenie macierzy. Macierz przekształcenia liniowego. Działania na macier-
zach: mnożenie, dodawanie, mnożenie przez liczby. Algebra macierzy.

19. Układy równań liniowych. Macierz układu równań liniowych i macierz rozszerzona. Ukła-
dy jednorodne. Własności układów jednorodnych i zbiorów rozwiązań takich układów.
Zależność między zbiorami rozwiązań układu równań liniowych i odpowiadającego mu
układu jednorodnego. Interpretacja geometryczna.

20. Dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni, suma prosta podprzestrzeni. Wymiar dopełnie-
nia ortogonalnego i sumy prostej. Każda podprzestrzeń jest dopełnieniem ortogonalnym
i zbiorem rozwiązań układu równań liniowych.

21. Macierze równoważne wierszowo. Macierze zredukowane. Algorytm eliminacji Gaussa.
Zastosowania algorytmu Gaussa. Rząd macierzy, rząd wierszowy i kolumnowy. Twier-
dzenie Kroneckera-Capelliego.

22. Wyznaczniki (definicja aksjomatyczne). Istnienie i jednoznaczność wyznacznika. Wy-
znacznik macierzy transponowanej, konsekwencje. Wzór Laplace’a, wykorzystanie elimi-
nacji Gaussa. Wyznacznik macierzy trójkątnych. Znaczenie warunku |A| 6= 0. Wyznacz-
nik iloczynu macierzy.

23. Wzory Cramera.

24. Formy dwuliniowe i kwadratowe. Odpowiedniość między symetrycznymi formami dwu-
liniowymi i formami kwadratowymi. Macierz formy dwuliniowej. Równoważne formy
kwadratowe (w pełnej grupie przekształceń i grupie ortogonalnej). Postać kanoniczna
formy kwadratowej. Metoda Lagrange’a. Twierdzenie Sylvestera-Jacobiego.

25. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. Przekształcenia ortogonalne. Wielomian charaktery-
styczny. Sprowadzanie formy kwadratowej do postaci kanonicznej w grupie ortogonalnej.

Przedstawiony program jest bardzo szczegółowy i dość obszerny. W tym roku udało się
zrealizować ponad 90% tego programu (zabrakło jednego wykładu). Program zapewne będzie
nieznacznie modyfikowany w trakcie wykładu.


