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LLááng ng CsabCsabáánnéé
TestbTestbııvvííttéés, vs, vééges testekges testek

KKéészszüült a lt a 
programtervezprogramtervezıı matematikus szak esti tagozat III. matematikus szak esti tagozat III. éév II. fv II. féélléév, v, 
valamint az esti informatikus valamint az esti informatikus BscBsc szak II. szak II. éév II. fv II. féélléév szv száámmáárara

LektorLektoráálta lta BurcsiBurcsi PPééterter
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A A feladatokfeladatok a a 
TestbTestbııvvííttéés, vs, vééges testek; hibajavges testek; hibajavííttóó kkóódok: Pdok: Pééldldáák k éés megolds megoldáásoksok
ccíímmőő ppééldatldatáárban talrban taláálhatlhatóók meg kidolgozva. k meg kidolgozva. 

A pA pééldatldatáár letr letöölthetlthetıı LLááng ng CsabCsabáánnéé honlapjhonlapjáárróól:l:
httphttp://compalg.inf.elte.hu/~zslang/://compalg.inf.elte.hu/~zslang/

valamint az IK Digitvalamint az IK Digitáális klis köönyvtnyvtáárráábbóól.l.

Az Az EmlEmléékeztetkeztetıık k olyan korolyan koráábban tanult fogalmakat bban tanult fogalmakat éés ts téételeket jelteleket jelöölnek, lnek, 
amelyekre szamelyekre szüükskséég van ennek az anyagnak a megg van ennek az anyagnak a megéértrtééssééhez. Megtalhez. Megtaláálhatlhatóóak a ak a 
kköövetkezvetkezıı jegyzetben. jegyzetben. 

LLááng ng CsabCsabáánnéé: : BevezetBevezetıı fejezetek a matematikfejezetek a matematikáába II. ba II. ELTE, Bp. 1998. ELTE, Bp. 1998. 
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TTéémavmaváázlatzlat

�� TestbTestbııvvííttéések, vsek, vééges testekges testek
�� BevezetBevezetééss

�� Testek bTestek bııvvííttéésese

�� Algebrai bAlgebrai bııvvííttééss

�� PrPríímtestmtest

�� MinimMinimáálpolinomlpolinom

�� EgyszerEgyszerőő algebrai balgebrai bııvvííttééss

�� FelbontFelbontáási testsi test

�� VVééges testekges testek

�� IrodalomjegyzIrodalomjegyzéékk
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JelJelöölléések:sek:

N: N: a terma terméészetes szszetes száámok halmaza, {1, 2, mok halmaza, {1, 2, ……}}
Z: Z: az egaz egéész szsz száámok halmaza, {mok halmaza, {……,,--2, 2, --1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, ……}}
Q: Q: a raciona racionáális szlis száámok halmaza, mok halmaza, 

{p/q, ahol p {p/q, ahol p éés q tetszs q tetszııleges egleges egéész szsz száám, qm, q≠≠00}}
R: R: a vala valóós szs száámok halmaza, mok halmaza, 

a raciona racionáális szlis száámokon kmokon kíívvüül pl.      , l pl.      , ππ, , e, e, ……

C: C: a komplex sza komplex száámok halmaza, {a+mok halmaza, {a+bibi, ahol a,b val, ahol a,b valóósak}sak}
ZZmm: : a a modulomodulo m vett maradm vett maradéékosztkosztáályok gylyok győőrrőője a maradje a maradéékosztkosztáályly--

öösszeadsszeadáással ssal éés a marads a maradéékosztkosztáályly--szorzszorzáássalssal
|K||K|:: a  K halmaz elemsza  K halmaz elemszááma, illetve szma, illetve száámossmossáága ga 
[r][r]:: maradmaradéékosztkosztáálygylygyőőrrőőbenben az r elem az r elem ááltal reprezentltal reprezentáált        lt        

maradmaradéékosztkosztááyy
K[x]K[x]:: A K gyA K győőrrőő ffööllöötti polinomok gytti polinomok győőrrőője, Kje, K--beli egybeli együütthattthatóós s 

polinomok  polinomok  
L*L*:: L test esetL test esetéén az L halmaz a n az L halmaz a nullelemnullelem kivkivéételteléével, L*=Lvel, L*=L\\{0} {0} 
m|gm|g:: m osztm osztóója gja g--neknek

2
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BevezetBevezetééss
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EmlEmléékeztetkeztetıı

A A ((HH, , ΩΩ )) algebrai struktalgebrai struktúúra ra fféélcsoportlcsoport,, ha ha egyetlenegyetlen kkéétvtvááltozltozóós s 
mmőőveletet tartalmaz, mely asszociatveletet tartalmaz, mely asszociatíív. v. 

PPééldalda: : ((NN,+),+)

DefinDefiníícicióó..

DefinDefiníícicióó..

A (A (HH, , ⋅⋅) ) fféélcsoportlcsoport csoportcsoport, , haha
1. l1. léétezik bennetezik benne e e egysegyséégelem, gelem, ééss
2. minden 2. minden a a ∈∈ HH elemnek lelemnek léétezik erre az egystezik erre az egyséégelemre gelemre 

vonatkozvonatkozóó aa––11 inverze :   inverze :   aa––11a a = = aaaa––11 = = ee..

PPééldalda: : ((ZZ,+),+)
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DefinDefiníícicióó..

Az (Az (RR,, +,+, ··) algebrai strukt) algebrai struktúúra ra gygyőőrrőő, , ha ha + + éés s ·· RR--en binen binéér r 
mmőőveletek, valamintveletek, valamint

I.I. ((RR, +) Abel, +) Abel--csoportcsoport, , (kommutat(kommutatíív csoport)v csoport)
II.II. ((RR, , ··) f) féélcsoport, lcsoport, ééss
III. teljesIII. teljesüül mindkl mindkéét oldalrt oldalróól a disztributivitl a disztributivitáás, vagyiss, vagyis

aa((b+cb+c))=ab+ac,=ab+ac,

((b+cb+c))a=ba+caa=ba+ca

mindenminden a, b, c a, b, c ∈∈ R R esetesetéén.n.
PPééldalda: : ((ZZ,+,,+,⋅⋅))
DefinDefiníícicióó..

RR integritintegritáási tartomsi tartomáányny,, haha legallegaláább kbb kéét elemt elemőő nullosztnullosztóómentes mentes 
gygyőőrrőő

PPééldalda: : ((ZZ,+,,+,⋅⋅))

EmlEmléékeztetkeztetıı
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DefinDefiníícicióó..

Az Az R R gygyőőrrőő testtest, ha, ha

1. 1. kommutatkommutatíív, (a szorzv, (a szorzáás kommutats kommutatíív)v)

2. (2. (R*R*, , ·· ) csoport () csoport (RR a nullelem kiva nullelem kivéételteléével).vel).

PPééldalda: : ((QQ,+,,+,⋅⋅), (), (RR,+,,+,⋅⋅), (), (CC,+,,+,⋅⋅))

EmlEmléékeztetkeztetıı
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NN--ttııl l CC--igig

ZZ

aa⋅⋅x=bx=b

QQ

xx22=2=2

NN
a+x=ba+x=b

(R)(R)
xx2 2 +1=0+1=0

CC

fféélgylgyőőrrőő gygyőőrrőő

integritintegritáásisi

tartomtartomáányny

euklideszi euklideszi 

gygyőőrrőő

testtest testtest testtest
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Q

R

C

SzSzáámtestekmtestek



2008. janu2008. januáár 2.r 2. TestbTestbııvvííttéés, vs, vééges testekges testek 1111

TTéétel.tel.

mm∈∈NN esetesetéén n ZZmm akkor akkor éés csak akkor test, s csak akkor test, haha mm prpríím.m.

Z2
Z3 Z5

…….Z7
Z11

Eddig ismert vEddig ismert vééges testekges testek
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Testek bTestek bııvvííttéésese
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FeladatokFeladatok

�� 2. Testet alkotnak2. Testet alkotnak--e a szoke a szokáásos msos mőőveletekre a kveletekre a köövetkezvetkezıı
halmazok?halmazok?

�� a. a. 

�� b.b.

{ }Q∈+= baba ,2T 4
1

{ }Q∈+= babia ,5T2
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DefinDefiníícicióó..

Ha a K test rHa a K test réészteste az L testnek, akkor azt mondjuk, hogy L a K szteste az L testnek, akkor azt mondjuk, hogy L a K 
bbııvvííttéésese. L|K. L|K ..

PPéélda:lda: R|QR|Q, , C|QC|Q, , C|R.C|R.

DefinDefiníícicióó..

Legyen Legyen L|KL|K , , éés Hs H⊆⊆L. A K test H L. A K test H halmazzal valhalmazzal valóó bbııvvííttéésese az L az L 
test legsztest legszőőkebb olyan rkebb olyan réészteste, amely tartalmazza Kszteste, amely tartalmazza K--t t éés Hs H--t. t. 
K(H).K(H).

Ez a test lEz a test léétezik, tezik, éés egys egyéértelmrtelmőő. Vegy. Vegyüük ugyanis Lk ugyanis L--nek az nek az öösszes sszes 
olyan rolyan réésztestsztestéét, amely tartalmazza Kt, amely tartalmazza K--t t éés Hs H--t. Ezeknek a t. Ezeknek a 
rréésztesteknek a metszete test, sztesteknek a metszete test, éés a felts a feltéételnek megfelel.  telnek megfelel.  

DefinDefiníícicióó..

EgyszerEgyszerőő a ba bııvvííttéés, ha a bs, ha a bııvvííttıı halmaz egyetlen elemhalmaz egyetlen elemőő..
PPéélda:             lda:             , R, R(i) (=(i) (=CC), ezek egyszer), ezek egyszerőő bbııvvííttéések.sek.)2(Q
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�� Ha L|K, H1, H2Ha L|K, H1, H2⊆⊆L, akkorL, akkor

K(H1, H2) = K(H1)(H2) = K(H1K(H1, H2) = K(H1)(H2) = K(H1∪∪ H2)H2)

Ha pHa pééldldáául K(a, b, c, ul K(a, b, c, ……) elk) elkéészszííttéése a feladat, ezt elvse a feladat, ezt elvéégezhetjgezhetjüük k 
llééppéésenksenkéént, a bnt, a bııvvííttıı elemeket egyenkelemeket egyenkéént nt adjungadjungáálvalva az  az  
alaptesthez.alaptesthez.
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Q

R

C

)2(Q
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FeladatokFeladatok

�� 3. Mi a kapcsolat az al3. Mi a kapcsolat az aláábbi testek kbbi testek köözzöött?tt?

�� 4. Mely a, b racion4. Mely a, b racionáális szlis száámokra teljesmokra teljesüül, hogy l, hogy 

�� 5. Van5. Van--e olyan sze olyan száám, amellyel bm, amellyel bııvvíítve a raciontve a racionáálislis
szszáámok testmok testéét, rt, röögtgtöön az aln az aláábbi testet kapjuk? bbi testet kapjuk? 

( ) ( ) ( ).,1, 8Q2Q2Q +

( ) ( )2Q2Q ba +=

( )32Q +
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DefinDefiníícicióó..

VV≠∅≠∅ vektortvektortéér a T test felettr a T test felett, ha l, ha léétezik Vtezik V--n egy + n egy + binbinéérr mmőővelet, velet, 
melyremelyre

�� I. (V,+) I. (V,+) AbelAbel--csoportcsoport

�� II. T test II. T test éés V halmaz ks V halmaz köözzöött tt éértelmezve van egy rtelmezve van egy skalskaláárralrral valvalóó
szorzszorzáás: s: ∀λ∈∀λ∈T, T, uu∈∈V V →→ λλuu∈∈V V 

�� IIaIIa. . ∀λ∀λ, , µ∈µ∈T, T, vv∈∈V:  (V:  (λλ++µµ))vv==λλvv ++µµvv

�� IIbIIb. . ∀λ∈∀λ∈T, T, uu, , vv∈∈V:  V:  λλ((uu++vv)=)=λλuu++λλvv

�� IIcIIc. . ∀λ∀λ, , µ∈µ∈T, T, vv∈∈V:  (V:  (λµλµ))vv==λλ((µµvv))

�� IIdIId. . ∀∀vv∈∈V: V: eevv==vv (e: T egys(e: T egyséégeleme)geleme)

V elemei V elemei vektorokvektorok, T elemei , T elemei skalskaláárokrok..
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TTéétel.tel.

Legyen az L test a K test bLegyen az L test a K test bııvvííttéése. Ekkor L vektortse. Ekkor L vektortéér K felett az r K felett az 
LL--beli mbeli mőőveletekkel.veletekkel.

BizonyBizonyííttáás.s.

Legyen u, u1, u2Legyen u, u1, u2∈∈L L éés k, k1, k2s k, k1, k2∈∈K. K. ( k, k1, k2( k, k1, k2∈∈L is fennL is fennááll.)ll.)

(L,+) (L,+) AbelAbel--csoportcsoport,           mert L test. ,           mert L test. 

kk⋅⋅uu∈∈L,                              mert testben a szorzL,                              mert testben a szorzáás ms mőővelet,velet,

(k1+k2)(k1+k2)⋅⋅u=k1u=k1⋅⋅u +k2u +k2⋅⋅u,  u,  éés s 

kk⋅⋅(u1+u2)=k(u1+u2)=k⋅⋅u1+ku1+k⋅⋅u2       a disztributivitu2       a disztributivitáás miatt s miatt 

(k1(k1⋅⋅k2)k2)⋅⋅u=k1u=k1⋅⋅(k2(k2⋅⋅u)          a szorzu)          a szorzáás asszociativits asszociativitáása miatt,sa miatt,

ee⋅⋅u=u,                               ahol e a K u=u,                               ahol e a K éés L egyss L egyséégeleme. geleme. 

⇒⇒ L vektortL vektortéér a K test fr a K test fööllöött az Ltt az L--beli mbeli mőőveletekkel. veletekkel. 
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DefinDefiníícicióó..

V vektortV vektortéérr dimenzidimenzióójaja egy begy bááziszisáának az elemsznak az elemszááma. ma. 
Ha VHa V--nek nincs vnek nincs vééges generges generáátorrendszere, akkor a dimenzitorrendszere, akkor a dimenzióója ja ∞∞..
A A 00 ttéér dimenzir dimenzióója 0.  ja 0.  
JelJelöölléés: s: dimVdimV..

DefinDefiníícicióó..

Legyen L Legyen L éés K test, L|K. s K test, L|K. 
LL--nek, mint K feletti vektortnek, mint K feletti vektortéérnek a dimenzirnek a dimenzióója a ja a bbııvvííttéés fokas foka. . 
JelJelöölléés: [L:K]. s: [L:K]. 
Ha a bHa a bııvvííttéés foka vs foka vééges, akkor a bges, akkor a bııvvííttéés s vvééges bges bııvvííttééss,, kküüllöönben nben 

vvéégtelen bgtelen bııvvííttééss..
PPéélda:lda: R|Q R|Q vvéégtelen bgtelen bııvvííttéés; s; 

C|RC|R vvééges bges bııvvííttéés, mert s, mert {1, i} b{1, i} báázist alkot zist alkot CC--ben, mint ben, mint RR
feletti vektortfeletti vektortéérben.rben.
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TTéétel.tel.

Legyen az L|K, [L:K]=n, |K|=q. Ekkor |L|=Legyen az L|K, [L:K]=n, |K|=q. Ekkor |L|=qqnn..

BizonyBizonyííttáás.s.

Tudjuk, hogy L vektortTudjuk, hogy L vektortéér a K felett, s mivel a br a K felett, s mivel a bııvvííttéés foka n, s foka n, 
minden bminden báázis n elemzis n elemőő. . 

Legyen {aLegyen {a11, a, a22, , ……, , aann} egy b} egy báázis. Ekkor L minden u eleme zis. Ekkor L minden u eleme 
elelııáállllllííthatthatóó a ba báázis elemeinek linezis elemeinek lineááris kombinris kombináácicióójakjakéént, s az nt, s az 
elelııáállllííttáás egys egyéértelmrtelmőő. . 

u= ku= k11aa11+ k+ k22aa2 2 + + …… + + kknnaann,          ahol k,          ahol ki i ∈∈KK

Mivel mindegyik Mivel mindegyik kki  i  elem q kelem q küüllöönbnböözzıı éértrtééket vehet fel, s ezeket ket vehet fel, s ezeket 
az az éértrtéékeket egymkeket egymááststóól fl füüggetlenggetlenüül felvehetik, l felvehetik, qqnn kküüllöönbnböözzıı
elelııáállllííttáás van, tehs van, teháát t qqnn eleme van Leleme van L--nek.nek.
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TTéétel. (Testbtel. (Testbııvvííttéések sek fokszfokszáámtmtéételetele))

Legyen  M|L|K, valamint [M:L] Legyen  M|L|K, valamint [M:L] éés [L:K] vs [L:K] vééges. Ekkor ges. Ekkor 
[M:K] = [M:L][M:K] = [M:L]⋅⋅[L:K].[L:K].

MegjegyzMegjegyzééss..
Ha [M:L] Ha [M:L] éés [L:K] ks [L:K] köözzüül valamelyik vl valamelyik véégtelengtelen, akkor , akkor [M:K] is az[M:K] is az..
BizonyBizonyííttáás.s.

TegyTegyüük fel, hogy  [L:K]=n, [M:L]=k, valamint az L|K vektortk fel, hogy  [L:K]=n, [M:L]=k, valamint az L|K vektortéér r 
egyik begyik báázisa {bzisa {b11, b, b22, ..., , ..., bbnn},  az M|L vektort},  az M|L vektortéér egyik br egyik báázisa zisa 
{c{c11, c, c22, ..., , ..., cckk}.}.

BelBeláátjuk, hogy  ekkor a ktjuk, hogy  ekkor a kéét bt báázis szorzatakzis szorzatakéént elnt elııáállllóó
{{bbrrccss |  1|  1≤≤ r r ≤≤n, 1n, 1≤≤ s s ≤≤k}   k}   

halmaz bhalmaz báázis az  M|K vektortzis az  M|K vektortéérben, ami igazolja rben, ami igazolja áállllííttáásunkat.sunkat.
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�� ElElııszszöör belr beláátjuk, hogy a tjuk, hogy a bbrrccss elemek lineelemek lineáárisan frisan füüggetlenek. ggetlenek. 
Legyen Legyen 

αα11 11 (( bb1 1 cc1 1 )+)+…… + + ααrsrs (( bbrr ccss )+)+…… ++ααnknk (( bbnn cckk ) =0    ) =0    ααrsrs∈∈KK

RendezzRendezzüük az egyenlk az egyenlııssééget get ccss--ekek szerint.szerint.

((αα11 11 bb1 1 ++…… ++ααn1 n1 bbnn ) c) c11 ++…… ++ ((αα1k 1k bb1 1 ++…… ++ααnknk bbnn ) ) cckk =0=0

A A ccss elemek lineelemek lineáárisan frisan füüggetlenek, ggetlenek, íígy mindegyikgy mindegyiküük k 
egyegyüütthattthatóója 0.ja 0.

αα1s 1s bb1 1 ++…… ++ααnsns bbnn=0     (s=1, =0     (s=1, ……, k), k)

A A bbrr elemek L|K belemek L|K bááziszisáát kt kéépezik, szintpezik, szintéén linen lineáárisan risan 
ffüüggetlenek, ggetlenek, íígy mindegyik gy mindegyik ααrsrs= 0, teh= 0, teháát a  t a  bbrrccss elemek elemek 
linelineáárisan frisan füüggetlenek.ggetlenek.
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�� Most megmutatjuk, hogy a  Most megmutatjuk, hogy a  bbrrccss elemek K felemek K fööllöött genertt generááljljáák az k az 
M testet. Legyen  u M testet. Legyen  u ∈∈M tetszM tetszııleges. Ekkor leges. Ekkor M|LM|L--benben

u= vu= v1 1 cc1 1 ++…… ++vvkk cckk vvss∈∈L.     *L.     *
Az  L|K bAz  L|K bııvvííttéésben minden sben minden vvss elelııáállllííthatthatóó a ba b11, b, b22, ..., , ..., bbnn bbáázis zis 
segsegíítstsééggéével. vel. 

vvss = = αα1s 1s bb11++…… + + ααrsrs bbrr++…… ++ααnsns bbnn ααrsrs∈∈KK
Ezeket az  * Ezeket az  * --baba helyetteshelyettesíítve: tve: 
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FeladatokFeladatok

�� 22. Bizony22. Bizonyíítsuk be, hogy ha tsuk be, hogy ha  α∈ α∈CC megoldmegoldáása a sa a 

10x10x33--105x105x22+84x+210=0 racion+84x+210=0 racionáális egylis együütthattthatóós s 
egyenletnek, egyenletnek, éés valamely K testre fenns valamely K testre fennááll, hogy ll, hogy 
QQ((αα)|K )|K éés K|s K|QQ, akkor K=, akkor K=QQ((αα) vagy K=) vagy K=QQ..
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Algebrai bAlgebrai bııvvííttééss
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DefinDefiníícicióó..

Az Az α∈α∈C C szszáámot mot algebrai szalgebrai száámnakmnak nevezznevezzüük, ha lk, ha léétezik olyan tezik olyan 
racionracionáális egylis együütthattthatóós  s  
ff((xx)=)=aannxxnn++aann--11xxnn--11+...++...+aa11xx++aa0 0 nem azonosan znem azonosan zéérus polinom, rus polinom, 
amelyiknek amelyiknek αα gygyööke. ke. 

Ha valamely Ha valamely αα szszáámhoz ilyen polinom nem  talmhoz ilyen polinom nem  taláálhatlhatóó, akkor , akkor αα
transzcendens sztranszcendens száámm..

PPééldalda::
Algebrai szAlgebrai száámok: a racionmok: a racionáális szlis száámok,     ,  mok,     ,  i, i, …… (megsz(megszáámlmláálhatlhatóó

szszáámossmossáággúúakak))
Transzcendens szTranszcendens száámok: mok: ππ, e,       , , e,       , …… ((kontinuumkontinuum szszáámossmossáággúúakak))

2

32

EmlEmléékeztetkeztetıı
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DefinDefiníícicióó..

Legyen L|K. Az Legyen L|K. Az α∈α∈LL elemet elemet K felettK felett algebrai elemnekalgebrai elemnek
nevezznevezzüük, ha lk, ha léétezik olyan Ktezik olyan K--beli egybeli együütthattthatóós s ff((xx) nem ) nem 
azonosan zazonosan zéérus polinom, amelyiknek rus polinom, amelyiknek αα gygyööke. ke. 

Ha valamely Ha valamely αα elemhez ilyen polinom nem  talelemhez ilyen polinom nem  taláálhatlhatóó, akkor , akkor αα
K felettK felett transzcendenstranszcendens..

PPéélda:lda: Az algebrai szAz algebrai száámok mok QQ felett algebraiak.felett algebraiak.
2    2    Q Q ffööllöött   algebrai  xtt   algebrai  x--22

R R ffööllöött   algebrai  xtt   algebrai  x--22
C C ffööllöött   algebrai  xtt   algebrai  x--22

Q Q ffööllöött  algebrai   xtt  algebrai   x22––2, 2, 
R R ffööllöött  algebrai   xtt  algebrai   x22––2, 2, 
C C ffööllöött  algebrai   xtt  algebrai   x22––2, 2, 

ii Q Q ffööllöött  algebrai   xtt  algebrai   x22+1+1
R R ffööllöött  algebrai   xtt  algebrai   x22+1 +1 
C C ffööllöött  algebrai   xtt  algebrai   x22+1 +1 

2
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�� Valamely K test minden eleme algebrai K felett.Valamely K test minden eleme algebrai K felett.

�� Ha L|K, Ha L|K, éés L valamely eleme algebrai K fs L valamely eleme algebrai K fööllöött, akkor algebrai tt, akkor algebrai 
L fL fööllöött is.tt is.

DefinDefiníícicióó..

Az L|K bAz L|K bııvvííttéés s algebraialgebrai, ha L minden eleme algebrai K f, ha L minden eleme algebrai K fööllöött. tt. 
EgyEgyéébkbkéént a bnt a bııvvííttéés s transzcendenstranszcendens. . 

PPéélda:lda: CC||RR algebrai balgebrai bııvvííttéés, s, RR||Q  Q  transzcendens btranszcendens bııvvííttéés.s.
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TTéétel.tel.

VVééges bges bııvvííttéés algebrai.s algebrai.
BizonyBizonyííttáás.s.

Legyen L|K, Legyen L|K, éés [L:K]=n. Vegys [L:K]=n. Vegyüük Lk L--nek egy tetsznek egy tetszııleges u elemleges u eleméét. t. 
Az  LAz  L--ben, mint K feletti vektortben, mint K feletti vektortéérben az urben az u00, , uu, , uu22, , ……, , uun n 

elemek lineelemek lineáárisan risan öösszefsszefüüggggııek, mert legfeljebb n elem lehet ek, mert legfeljebb n elem lehet 
linelineáárisan frisan füüggetlen. Van tehggetlen. Van teháát olyan t olyan 

αα00uu0 0 ++ αα11u+u+αα22uu22 + + ……++ααnnuunn = 0= 0 ααss∈∈K  K  
linelineááris kombinris kombináácicióós els elııáállllííttáás, amelyikben nem mindegyik s, amelyikben nem mindegyik ααss

egyegyüütthattthatóó 0. 0. 
TekintsTekintsüük a k a 

g= g= αα00xx0 0 ++ αα11x+x+αα22xx22 + + ……++ααnnxxnn

polinomot. Ez K feletti nem zpolinomot. Ez K feletti nem zéérus polinom, ugyanakkor u gyrus polinom, ugyanakkor u gyööke. ke. 
TehTeháát u algebrai K felett. Mivel ez L minden u elemt u algebrai K felett. Mivel ez L minden u eleméére igaz, a re igaz, a 
bbııvvííttéés algebrai. s algebrai. 
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FeladatokFeladatok

�� 25. A k25. A köövetkezvetkezıı bbııvvííttéések ksek köözzüül melyik vl melyik vééges ges ééss
melyik algebrai? (A az algebrai szmelyik algebrai? (A az algebrai száámok halmazmok halmazáát jelt jelööli.)li.)

�� a. a. CC||RR

�� b.      b.      

�� c. A|c. A|QQ

�� d.         d.         

�� e. e. RR||QQ((ππ))

( )Q5Q

( )5QA
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PrPríímtestmtest
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TTéétel.tel.

Ha az Ha az RR gygyőőrrőő legallegaláább kbb kéét elemt elemőő, , nullosztnullosztóómentesmentes, akkor (, akkor (RR,, +)+)--banban a a 
00--ttóól kl küüllöönbnböözzıı elemek rendje megegyezik. Ez a kelemek rendje megegyezik. Ez a köözzöös rend vagy s rend vagy 
vvéégtelen, vagy egy gtelen, vagy egy pp prpríímszmszáám. m. 

ElElıızzıı esetben a gyesetben a győőrrőőt t nullanulla--karakterisztikkarakterisztikáájjúúnaknak ((charchar R = 0), az R = 0), az 
ututóóbbiban bbiban pp--karakterisztikkarakterisztikáájjúúnaknak ((charchar R = R = pp ) nevezz) nevezzüük.k.

MMááskskéént megfogalmazva nt megfogalmazva pp--karakterisztikkarakterisztikáájjúú gygyőőrrőőben ben prpr=0 minden r =0 minden r 
elemre, melemre, mííg nulla karakterisztikg nulla karakterisztikáájjúú gygyőőrrőő esetesetéén nincs olyan n n nincs olyan n 
termterméészetes szszetes száám, amelyre m, amelyre nrnr=0 lenne, ha maga az r nem nulla. =0 lenne, ha maga az r nem nulla. 

Test Test nullosztnullosztóómentesmentes gygyőőrrőő, , íígy minden testnek van karakterisztikgy minden testnek van karakterisztikáája, ja, 
ami 0, vagy ami 0, vagy pp prpríímszmszáám.m.

PPéélda:lda: charchar((QQ)=0, )=0, charchar((ZZ55)=5.)=5.

EmlEmléékeztetkeztetıı
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�� Ha L|K, akkor L Ha L|K, akkor L éés K karakterisztiks K karakterisztikáája nyilvja nyilváánvalnvalóóan an 
megegyezik. megegyezik. 

PPéélda:lda: charchar((QQ)=0, )=0, charchar((RR)=0, )=0, charchar((CC)=0.)=0.
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DefinDefiníícicióó..

Valamely K test legszValamely K test legszőőkebb T rkebb T réésztestsztestéét a K t a K prpríímtestmtestééneknek

nevezznevezzüük. Ha valamely K testnek nincs valk. Ha valamely K testnek nincs valóódi rdi réészteste, akkor szteste, akkor 
K K prpríímtestmtest..

Valamely K test legszValamely K test legszőőkebb T rkebb T réészteste egyszteste egyéértelmrtelmőően len léétezik, tezik, 
hiszen K hiszen K öösszes rsszes réésztestsztestéének a metszete. nek a metszete. 

PPéélda:lda: R R prpríímteste mteste QQ; ; Q Q prpríímteste mteste öönmaga;nmaga; ZZpp prpríímteste mteste öönmaga nmaga 
(p tetsz(p tetszııleges prleges príím); m); Q Q éés s ZZpp prpríímtestekmtestek

TTéétel.tel.

0 karakterisztik0 karakterisztikáájjúú prpríímtest izomorf mtest izomorf QQ--val, val, 
pp--karakterisztikkarakterisztikáájjúú prpríímtest izomorf mtest izomorf ZZpp--velvel..
KKöövetkezmvetkezméény. ny. 

Minden 0 karakterisztikMinden 0 karakterisztikáájjúú test ltest léényegnyegéében ben Q Q bbııvvííttéése,se,
minden p karakterisztikminden p karakterisztikáájjúú test ltest léényegnyegéében ben ZZpp bbııvvííttéése.se.
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FeladatokFeladatok

�� 1. Van1. Van--e a vale a valóós szs száámoknak olyan rmoknak olyan réészteste, amelyet a szteste, amelyet a 
valvalóós szs száámok minden rmok minden réészteste tartalmaz?szteste tartalmaz?
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MinimMinimáálpolinomlpolinom
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FeladatokFeladatok
�� 6. Felbonthatatlan6. Felbonthatatlan--e az xe az x55+5 polinom +5 polinom ZZ, , QQ, , CC, , ZZ22, , ZZ33,  ,  

illetve  illetve  ZZ55 felett?felett?
�� 7. Keress7. Keressüük meg k meg ZZ22 ffööllöött az tt az öösszes msszes máásodsod--, harmad, harmad--, , ééss

negyedfoknegyedfokúú felbonthatatlan (felbonthatatlan (irreducibilisirreducibilis) polinomot.) polinomot.
�� 8. Igazoljuk, hogy az al8. Igazoljuk, hogy az aláábbi polinomok felbonthatatlanokbbi polinomok felbonthatatlanok

((irreducibilisekirreducibilisek) ) FF2 2 ((ZZ22) felett. ([1] az 1 ) felett. ([1] az 1 ááltal reprezentltal reprezentááltlt
maradmaradéékosztkosztáályt jellyt jelööli.)li.)

�� a. xa. x55+x+x22+[1] +[1] 
�� b. xb. x66+x+[1]+x+[1]
�� c. xc. x77+x+x33+[1] +[1] 

�� 9. H9. Háány mny máásodfoksodfokúú normnormáált (1 flt (1 fııegyegyüütthattthatóójjúú) ) irreducibilisirreducibilis
polinom van egy q elempolinom van egy q elemőő testben?testben?
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DefinDefiníícicióó..

Legyen L|K Legyen L|K éés s α∈α∈L algebrai K felett. Az m K fL algebrai K felett. Az m K fööllöötti polinom az tti polinom az 
αα K fK fööllööttitti minimminimáálpolinomjalpolinomja, ha , ha 

1. m 1. m ffııpolinompolinom,,
2. m(2. m(αα)=0)=0
3. m a legkisebb foksz3. m a legkisebb fokszáámmúú polinom az 1. polinom az 1. éés 2. s 2. 

tulajdonstulajdonsáággúúak kak köözzüül.l.
TTéételtel..
αα K fK fööllöötti m tti m minimminimáálpolinomjalpolinomja

1. l1. léétezik tezik éés egys egyéértelmrtelmőő,,
2. 2. irreducibilisirreducibilis,,
3. ha g3. ha g∈∈K[x] K[x] éés g(s g(αα)=0, akkor m|g.)=0, akkor m|g.
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PPéélda:lda:

2    2    minimminimáálpolinomjalpolinomja Q Q ffööllöött  xtt  x--22
R R ffööllöött   xtt   x--22
C C ffööllöött   xtt   x--22

minimminimáálpolinomjalpolinomja Q Q ffööllöött  xtt  x22––2, 2, 
R R ffööllöött             , tt             , 
C C ffööllöött             , tt             , 

ii minimminimáálpolinomjalpolinomja Q Q ffööllöött  xtt  x22+1+1
R R ffööllöött  xtt  x22+1 +1 
C C ffööllöött   xtt   x--i i 

2
2−x

2−x
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PPéélda:lda:

ππ minimminimáálpolinomjalpolinomja Q Q ffööllöött  tt  nem lnem lééteziktezik

R R ffööllöött   tt   xx-- ππ

C C ffööllöött   tt   xx-- ππ
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FeladatokFeladatok

�� 17. Hat17. Hatáározzuk meg               rozzuk meg               minimminimáálpolinomjlpolinomjáátt QQ felett.felett.

�� 27. Az al27. Az aláábbi bbbi bııvvííttéésekben hatsekben hatáározzuk meg a brozzuk meg a bııvvííttıı elem elem 

minimminimáálpolinomjlpolinomjáátt QQ ffööllöött.tt.

�� a. a. 

�� b.b.

�� c. c. 

3 22−

( )QQ 7

( )QQ 5i

( )QQ 31 i+
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EgyszerEgyszerőő algebrai balgebrai bııvvííttééss
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DefinDefiníícicióó..

Az Az RR integritintegritáási tartomsi tartomáány ny euklideuklidéésziszi gygyőőrrőő,,

ha lha léétezik olyan tezik olyan ϕϕ ffüüggvggvéény, amelyre ny, amelyre ϕϕ : : RR* * →→ NN00, , ééss
I. aI. a, b, b∈∈RR, b, b≠≠0 eset0 esetéén ln léétezik olyan c, dtezik olyan c, d∈∈RR,hogy,hogy

a=a=bcbc+d,   ahol     +d,   ahol     
i.   d=0 vagyi.   d=0 vagy
iiii.  d.  d≠≠0 0 éés  s  ϕϕ(d)< (d)< ϕϕ(b),(b),

II.   II.   ϕϕ(ab)(ab)≥≥maxmax ((ϕϕ(a),(a),ϕϕ(b)),  ha a,b(b)),  ha a,b∈∈R*R*..

TTéétel.tel.

EuklidEuklidéésziszi gygyőőrrőőben elvben elvéégezhetgezhetıı az  az  euklideuklidéésziszi algoritmus.algoritmus.
Ezzel az algoritmussal megkapjuk (Ezzel az algoritmussal megkapjuk (aa, , bb))--tt, , a a éés s bb legnagyobb klegnagyobb köözzöös s 

osztosztóójjáát. Lt. Lééteznek olyan teznek olyan xx, , yy∈∈RR elemek, hogy  elemek, hogy  
((aa, , bb) = ) = axax + + byby.      (.      (LineLineááris kombinris kombináácicióós els elııáállllííttááss.).)

EmlEmléékeztetkeztetıı
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TTéétel.tel.

Legyen Legyen RR test, test, éés s ff∈∈RR[[xx]* eset]* esetéén n ϕϕ: : RR[[xx]* ]* →→ NN00,  ,  ϕϕ((ff)=)=degdeg ff. . 
Ekkor Ekkor RR[[xx] ] ϕϕ--velvel euklideuklidéésziszi gygyőőrrőőt alkot.t alkot.
(A test f(A test fööllöötti tti polinomgypolinomgyőőrrőőkk euklideszi gyeuklideszi győőrrőőt alkotnak a polinom t alkotnak a polinom 

fokszfokszáám fm füüggvggvéénynyéével.) vel.) 

TTéétel.tel.

Legyen Legyen RR egysegyséégelemes integritgelemes integritáási tartomsi tartomáány, ny, 
ff∈∈RR[[xx]*, ]*, éés s degdeg ff==nn≥≥0. 0. 
Ekkor Ekkor ff--nek legfeljebb nek legfeljebb n n kküüllöönbnböözzıı gygyööke van ke van RR--ben.ben.

MegjegyzMegjegyzéés.s.
Az elAz elııbbi bbi áállllííttáás s nem igaz nem igaz ha ha nullosztnullosztóókatkat is tartalmaz a is tartalmaz a polinomgypolinomgyőőrrőő, , 

vagy pedig nem kommutatvagy pedig nem kommutatíív. v. 

EmlEmléékeztetkeztetıı
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DefinDefiníícicióó..

Legyen Legyen RR gygyőőrrőő, , I I ⊆⊆ RR, , II≠∅≠∅. . II az az RR balidebalideááljalja, ha, ha

1. 1. II––I I ⊆⊆ II, , éés s 
2. 2. RR⋅⋅I I ⊆⊆ II..

AA jobbidejobbideááll defindefiníícicióója hasonlja hasonlóó. I . I ideideááll, ha jobb , ha jobb éés s 
bal oldali idebal oldali ideáál egyszerre. l egyszerre. 
TriviTriviáális idelis ideááll:: {0},{0}, RR..
ValValóódidi ideideááll:: RR--ttııl kl küüllöönbnböözzıı ideideááll..
TTéételtel

Ha Ha RR kommutatkommutatíív gyv győőrrőő, akkor az , akkor az 
I I = (= (aa) = {) = {xx⋅⋅a a || xx∈∈ RR} halmaz } halmaz RR--nek idenek ideáálja.lja.

EmlEmléékeztetkeztetıı
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DefinDefiníícicióó..

Legyen Legyen RR gygyőőrrőő, , II kkéétoldali idetoldali ideáál l RR--ben.ben. RR--neknek I I szerinti szerinti 
maradmaradéékosztkosztáály gyly győőrrőője (faktorgyje (faktorgyőőrrőője)je)

R/IR/I = {= {r r + + I I  r r ∈∈ RR}    a k}    a köövetkezvetkezıı mmőőveletekkel:veletekkel:
1. (r+I)+(s+I)=(r+s)+I1. (r+I)+(s+I)=(r+s)+I
2. (r+I)2. (r+I)⋅⋅(s+I)=(r (s+I)=(r ⋅⋅ s)+Is)+I

R/IR/I gygyőőrrőőt alkot a defint alkot a definíícicióóban szereplban szereplıı mmőőveletekre nveletekre néézve. zve. 

II a nullelem. Ha a nullelem. Ha RR egysegyséégelemes, akkor  gelemes, akkor  I+e  I+e  az az R/IR/I--ben az ben az 
egysegyséégelem.gelem.

Egy maradEgy maradéékosztkosztáály bly báármely elemrmely eleméével reprezentvel reprezentáálhatlhatóó. Az  r elem . Az  r elem 
ááltal reprezentltal reprezentáált maradlt maradéékosztkosztáályt, tehlyt, teháát (r+I)t (r+I)--t t [r][r] fogja jelfogja jelöölni. lni. 

EmlEmléékeztetkeztetıı
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R

R

I

R/I

Faktorgyőrő
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TTéétel.tel.

Legyen fLegyen f∈∈K[x] K[x] irreducibilisirreducibilis polinom, ( f ) az f  K[x]polinom, ( f ) az f  K[x]--belibeli ttööbbszbbszöörrööseibseibııl l 
áállllóó ideideáál. Ekkor a  K[x] / ( f ) l. Ekkor a  K[x] / ( f ) maradmaradéékosztkosztáálygylygyőőrrőő test.test.

BizonyBizonyííttáás.s.

Tudjuk, hogy Tudjuk, hogy K[x] / ( f ) gyK[x] / ( f ) győőrrőő, van egys, van egyséégeleme, kommutatgeleme, kommutatíív. v. 
CsupCsupáán azt kell beln azt kell beláátnunk, hogy minden nem 0 elemtnunk, hogy minden nem 0 eleméének van inverze. nek van inverze. 
Legyen g Legyen g ∈∈ K[x] tetszK[x] tetszııleges olyan polinom, amelyik nincs az ideleges olyan polinom, amelyik nincs az ideáálban. lban. 
(f, g) = 1,  egyr(f, g) = 1,  egyréészt mert f szt mert f irreducibilisirreducibilis, m, máásrsréészt mert g nem tszt mert g nem tööbbszbbszöörrööse se 

ff--nek. nek. ÁÁllllíítsuk eltsuk elıı 11--et f et f éés g lines g lineááris kombinris kombináácicióójakjakéént:nt:
1=f1=f⋅⋅u + g u + g ⋅⋅v,  u,v v,  u,v ∈∈K[x] K[x] 

VegyVegyüük a faktorgyk a faktorgyőőrrőőben azokat az osztben azokat az osztáályokat, melyeknek a fenti lyokat, melyeknek a fenti 
polinomok reprezentpolinomok reprezentáánsai.nsai.

[1]=[f[1]=[f⋅⋅u + g u + g ⋅⋅v]=[fv]=[f⋅⋅u] + [g u] + [g ⋅⋅v] =[f]v] =[f]⋅⋅[u] + [g] [u] + [g] ⋅⋅[v] [v] 
Mivel a faktorgyMivel a faktorgyőőrrőőben [f]=0, ezben [f]=0, ezéértrt

[[1]=[g] 1]=[g] ⋅⋅[v] [v] 
EbbEbbııl ll lááthatjuk, hogy a [thatjuk, hogy a [g] osztg] osztáálynak van inverze, mlynak van inverze, méégpedig [v]. gpedig [v]. 
EbbEbbııl pedig kl pedig köövetkezik, hogy vetkezik, hogy K[x] / ( f )  testet alkot.K[x] / ( f )  testet alkot.
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TTéétel.tel.

Legyen fLegyen f∈∈K[x] K[x] irreducibilisirreducibilis polinom. Ekkor lpolinom. Ekkor léétezik Ktezik K--nak olyan nak olyan 
bbııvvííttéése, amelyikben fse, amelyikben f--nek van gynek van gyööke.ke.

BizonyBizonyííttáás.s.

Ha f elsHa f elsııfokfokúú, akkor ez a b, akkor ez a bııvvííttéés maga a K. Egys maga a K. Egyéébkbkéént tekintsnt tekintsüük k 
a  K[x] / ( f )  testet. a  K[x] / ( f )  testet. 

�� Ez a test egyrEz a test egyréészt K bszt K bııvvííttéésséének tekinthetnek tekinthetıı, mert K izomorf  , mert K izomorf  
K[x] / ( f ) egy rK[x] / ( f ) egy réészstruktszstruktúúrráájjáával, nevezetesen a 0val, nevezetesen a 0--adfokadfokúú
polinomokbpolinomokbóól l áállllóó rréésztesttel. sztesttel. 

�� MMáásrsréészt  K[x] / ( f )szt  K[x] / ( f )--benben van gyvan gyööke fke f--nek. nek. 
Legyen Legyen ff((xx)=)=aann xxnn++aann--11xxnn--11+...++...+aa11xx++aa0 0 

TekintsTekintsüük azt az osztk azt az osztáályt, amelyet az x polinom reprezentlyt, amelyet az x polinom reprezentáál: l: 
[x]. Helyettes[x]. Helyettesíítstsüük be fk be f--be.be.
f([x])= f([x])= aann[[xx]]nn++aann--11[[xx]]nn--11+...++...+aa11[[xx]]++aa0 0 ==

==[[aannxxnn++aann--11xxnn--11+...++...+aa11xx++aa00]=(f)=0]=(f)=0
ff--nek van tehnek van teháát gyt gyööke K[x] / ( f )ke K[x] / ( f )--benben, m, méégpedig [x], az  x gpedig [x], az  x 

polinom polinom ááltal reprezentltal reprezentáált maradlt maradéékosztkosztáály.ly.
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KKöövetkezmvetkezméény.ny.

A legfeljebb (nA legfeljebb (n--1)1)--edfokedfokúú polinomok reprezentpolinomok reprezentááns rendszert ns rendszert 
alkotnakalkotnak K[x] / ( f )K[x] / ( f )--benben

TTéétel.tel.

Legyen fLegyen f∈∈K[x] K[x] nn--edfokedfokúú irreducibilisirreducibilis polinom, polinom, αα gygyööke. Ekkor ke. Ekkor 
K[x] / ( f ) K[x] / ( f ) ≅≅ K(K(αα)  )  éés  s  

{{αα00, , αα, , ……, , ααnn--11}  b}  báázis K (zis K (αα))--banban. . 
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FeladatokFeladatok

�� 10. K10. Kéészszíítstsüünk 9 elemnk 9 elemőő testet. testet. 
�� a. Adjuk meg a ma. Adjuk meg a mőővelettvelettááblbláákat.kat.
�� b. Hatb. Hatáározzuk meg az egyes elemek rozzuk meg az egyes elemek multiplikatmultiplikatíívv rendjrendjéét, t, 

keresskeressüünk primitnk primitíív elemeket.v elemeket.
�� c. Hatc. Hatáározzuk meg az egyes elemek additrozzuk meg az egyes elemek additíív rendjv rendjéét.t.

�� 12. 12. 
�� a. Bizonya. Bizonyíítsuk be, hogy az f(x)=xtsuk be, hogy az f(x)=x33+x+[1] +x+[1] ∈∈ ZZ55[x] polinom[x] polinom

irreducibilisirreducibilis ZZ55 felett. ([1] az 1 felett. ([1] az 1 ááltal reprezentltal reprezentááltlt
maradmaradéékosztkosztáályt jellyt jelööli.)li.)

�� b. Hb. Háány eleme van a ny eleme van a ZZ55[x][x] /(f) /(f) maradmaradéékosztkosztáálygylygyőőrrőőneknek
(testnek), ahol (f) az f t(testnek), ahol (f) az f tööbbszbbszöörrööseibseibııl l áállllóó ideideáál? l? 
Adjunk meg egy reprezentAdjunk meg egy reprezentáánsrendszert.nsrendszert.
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FeladatokFeladatok
�� 13. 13. 

�� a. Bizonya. Bizonyíítsuk be, hogy az f(x)=xtsuk be, hogy az f(x)=x22+x+[1] +x+[1] ∈∈ ZZ55[x] polinom[x] polinom
irreducibilisirreducibilis ZZ55 felett. ([1] az 1 felett. ([1] az 1 ááltal reprezentltal reprezentáált lt 
maradmaradéékosztkosztáályt jellyt jelööli.)li.)

�� b. Hb. Háány eleme van a ny eleme van a ZZ55[x][x] /(f) /(f) maradmaradéékosztkosztáálygylygyőőrrőőneknek
(testnek), ahol (f) az f t(testnek), ahol (f) az f tööbbszbbszöörrööseibseibııl l áállllóó ideideáál? l? 
Adjunk meg egy reprezentAdjunk meg egy reprezentáánsrendszert.nsrendszert.

�� 14.  14.  
�� a. Bizonya. Bizonyíítsuk be, hogy az f(x)=xtsuk be, hogy az f(x)=x33+x+[2] +x+[2] reducibilisreducibilis ZZ77

felett. ([2] a 2 felett. ([2] a 2 ááltal reprezentltal reprezentáált maradlt maradéékosztkosztáályt jellyt jelööli.)li.)
�� b. Hb. Háány eleme van a ny eleme van a ZZ77[x][x] /(f) /(f) maradmaradéékosztkosztáálygylygyőőrrőőneknek,  ,  

ahol (f) az f tahol (f) az f tööbbszbbszöörrööseibseibııl l áállllóó ideideáál? l? 
Adjunk meg egy reprezentAdjunk meg egy reprezentáánsrendszert.nsrendszert.

�� c. Mutassuk meg, hogy a c. Mutassuk meg, hogy a ZZ77[x][x] /(f) /(f) maradmaradéékosztkosztáálygylygyőőrrőő
tartalmaz tartalmaz nullosztnullosztóótt..
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FeladatokFeladatok

�� 15. Legyen u15. Legyen u∈∈CC a a QQ feletti xfeletti x33--2x+2 polinom egyik gy2x+2 polinom egyik gyööke. ke. 
LLáássuk be, hogy a polinom ssuk be, hogy a polinom QQ felett felett irreducibilisirreducibilis. . 
ÍÍrjuk fel rjuk fel QQ(u)|(u)|QQ {1, u, u{1, u, u22} b} bááziszisáában a kban a köövetkezvetkezıı elemeket:elemeket:

�� a. ua. u77

�� b. ub. u--11

�� c. uc. u44+u+u--22

�� 16. Legyen u16. Legyen u∈∈CC az xaz x33--6x6x22+9x+3  +9x+3  QQ felett felett irreducibilisirreducibilis polinompolinom
gygyööke. Fejezzke. Fejezzüük ki k ki QQ(u)|(u)|QQ {1, u, u{1, u, u22} b} bááziszisáában a kban a köövetkezvetkezıı
elemeket:elemeket:

�� a. 3ua. 3u55--2u2u
�� b.  b.  

u+1

1
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FeladatokFeladatok

�� 27. Hat27. Hatáározzuk meg a  T|rozzuk meg a  T|QQ testbtestbııvvííttéés foks fokáát, ahol T azt, ahol T az
alaláábbi. Mi a bbbi. Mi a bııvvííttıı elem elem minimminimáálpolinomjalpolinomja QQ ffööllöött?tt?
Adjunk meg egy bAdjunk meg egy báázist.zist.

�� a. a. 

�� b.b.

�� c. c. 

( )7Q

( )5iQ

( )31 i+Q
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FelbontFelbontáási testsi test



2008. janu2008. januáár 2.r 2. TestbTestbııvvííttéés, vs, vééges testekges testek 5757

DefinDefiníícicióó..

Legyen fLegyen f∈∈K[x] K[x] nn--edfokedfokúú polinom. polinom. f  K felettif  K feletti felbontfelbontáási teste si teste a K a K 
test legsztest legszőőkebb olyan bkebb olyan bııvvííttéése, amelyben f elsse, amelyben f elsııfokfokúú ttéényeznyezıık k 
szorzatszorzatáára bomlik. ra bomlik. 

TTéétel.tel.

Legyen fLegyen f∈∈K[x] K[x] nn--edfokedfokúú polinom. Ekkor lpolinom. Ekkor léétezik  f  K feletti tezik  f  K feletti 
felbontfelbontáási teste.si teste.

BizonyBizonyííttáás.s.

ff--et bontsuk et bontsuk irreducibilisirreducibilis polinomok szorzatpolinomok szorzatáára. Ha ezek kra. Ha ezek köözzöött tt 
van legalvan legaláább mbb máásodfoksodfokúú, akkor b, akkor bııvvíítentenüünk kell. nk kell. 

Tudjuk, hogy Tudjuk, hogy irreducibilisirreducibilis polinom esetpolinom esetéén van Kn van K--nak olyan nak olyan 
bbııvvííttéése, amelyben a polinomnak van gyse, amelyben a polinomnak van gyööke. ke. 

Ennek a tEnnek a téételnek az alkalmaztelnek az alkalmazáássáával teljes indukcival teljes indukcióóval val 
bizonybizonyííthatunk. thatunk. 
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PPééldalda..

Az  xAz  x --2 polinom  felbont2 polinom  felbontáási teste si teste QQ ffööllöött tt QQ..

Az  xAz  x --2 polinom  felbont2 polinom  felbontáási teste si teste RR ffööllöött tt RR..

Az  xAz  x --ππ polinom  felbontpolinom  felbontáási teste si teste RR ffööllöött tt RR..

Az  xAz  x2 2 +1 polinom  felbont+1 polinom  felbontáási teste si teste QQ ffööllöött tt QQ(i).(i).

Az  xAz  x2 2 +1 polinom  felbont+1 polinom  felbontáási teste si teste RR ffööllöött tt CC..
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FeladatokFeladatok

�� 19. Hat19. Hatáározzuk meg az (xrozzuk meg az (x22+1)(x+1)(x22--2x+1) polinom felbont2x+1) polinom felbontáásisi
testtestéét t QQ felett.felett.

�� 20.            megegyezik20.            megegyezik--e          e          minimminimáálpolinomjlpolinomjáánaknak a a 
felbontfelbontáási testsi testéével?vel?

�� 21. Van21. Van--e racione racionáális gylis gyööke az  f(x)=xke az  f(x)=x33--xx22--xx--2 polinomnak?2 polinomnak?
Mi az f(x) felbontMi az f(x) felbontáási teste si teste QQ felett?felett?

( )3 2Q
3 2
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VVééges testekges testek
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TTéétel.tel.

TetszTetszııleges p prleges p príím m éés n terms n terméészetes szszetes száám esetm esetéén ln léétezik tezik ppnn elemelemőő
vvééges test. ges test. 

BizonyBizonyííttáás.s.

Legyen K=Legyen K=ZZpp, , éés vegys vegyüük az                    felbontk az                    felbontáási testsi testéét K felett. t K felett. 
Ebben a testben benne van a polinom mindegyik gyEbben a testben benne van a polinom mindegyik gyööke. ke. 
VizsgVizsgááljuk meg, hogy vanljuk meg, hogy van-- e az f polinomnak te az f polinomnak tööbbszbbszöörröös s 
gygyööke. ke. 

Mivel a test karakterisztikMivel a test karakterisztikáája p (vagyis ja p (vagyis prpr=0 minden r elem =0 minden r elem 
esetesetéén), n), íígy gy ppnnrr=0 is teljes=0 is teljesüül, tehl, teháát ft f’’= = --1. Mivel 1. Mivel ff’’--naknak nincs nincs 
gygyööke, fke, f--nek nincs tnek nincs tööbbszbbszöörröös gys gyööke. f gyke. f gyöökeinek a szkeinek a szááma  ma  ppnn ..

xxf
n

p −=

1' 1 −= −n
pn

xpf
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Megmutatjuk, hogy a gyMegmutatjuk, hogy a gyöökköök L halmaza testet alkot. k L halmaza testet alkot. 
Ehhez csak azt kell belEhhez csak azt kell beláátnunk, hogy az M felbonttnunk, hogy az M felbontáási si 
testben L rtestben L réésztest, vagyissztest, vagyis

1.  L1.  L−−L L ⊆⊆ L  L  2.  L2.  L⋅⋅((L*)L*)--11 ⊆⊆ LL

1. Legyen u, v 1. Legyen u, v ∈∈ L, tehL, teháát                          t                          ééss

AmibAmibııl                       l                       éés                               *s                               *

VegyVegyüük k uu--vv--tt..

mert a hatvmert a hatváány kifejtny kifejtéésséénnéél a p karakterisztika miatt a l a p karakterisztika miatt a 
ttööbbi egybbi együütthattthatóó 0. Ez ut0. Ez utóóbbi azonban * miatt bbi azonban * miatt ééppen ppen 

uu--vv, ami azt jelenti, hogy , ami azt jelenti, hogy 
tehteháát t uu--vv is gyis gyööke Lke L--nek. Belnek. Belááttuk, hogy ttuk, hogy LL−−L L ⊆⊆ L.L.

HasonlHasonlóóan lan lááthatthatóó be, hogy be, hogy LL⋅⋅((L*)L*)--11⊆⊆ L, s L, s íígy L testet gy L testet 
alkot. Ezek szerint az M felbontalkot. Ezek szerint az M felbontáási test maga az L. si test maga az L. 

Megkaptuk az Megkaptuk az ííggéért rt ppnn elemelemőő testet.testet.

0=− uu
n

p

vv
n

p =uu
n

p =

0=− vv
n

p

nnn
ppp

vuvu −=− )(

0)()( =−−− vuvu
n

p



2008. janu2008. januáár 2.r 2. TestbTestbııvvííttéés, vs, vééges testekges testek 6363

MegjegyzMegjegyzééss..

BelBelááthatthatóó, hogy minden , hogy minden ppnn elemelemőő test izomorf egymtest izomorf egymáással.ssal.

LLááttuk korttuk koráábban, hogy minden vbban, hogy minden vééges test ges test ZZpp bbııvvííttéésséének nek 
tekinthettekinthetıı valamilyen p prvalamilyen p príím esetm esetéén, n, íígy gy ppnn elemelemőő, ahol n , ahol n 
alkalmas termalkalmas terméészetes szszetes száám. Most lm. Most lááttuk, hogy tetszttuk, hogy tetszııleges p leges p 
prpríím m éés n terms n terméészetes szszetes száám esetm esetéén ln léétezik tezik ppnn elemelemőő vvééges test. ges test. 

Ezzel teljesen felderEzzel teljesen felderíítetttettüük a vk a vééges testeket. ges testeket. 
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TTéétel.tel.

VVééges test ges test multiplikatmultiplikatíívv csoportja ciklikus. csoportja ciklikus. 

A generA generáállóó elemet a test elemet a test primitprimitíív elemv elemééneknek nevezznevezzüük.  A k.  A 
multiplikatmultiplikatíívv csoportnak tcsoportnak tööbb generbb generáállóó eleme is van eleme is van 
ááltalltaláában. ban. 



2008. janu2008. januáár 2.r 2. TestbTestbııvvííttéés, vs, vééges testekges testek 6565

2929. Bizony. Bizonyíítsuk be a tsuk be a WilsonWilson--ttéételttelt: : ((pp––1)!1)!≡≡≡≡≡≡≡≡––1 (1 (modmod p), p), ha pha p prpríím.m.

______________________________________________________________________
MegoldMegoldáás.s.

ZZp p elemeivel dolgozunk. Minden [a] maradelemeivel dolgozunk. Minden [a] maradéékosztkosztáályhoz plyhoz páárosrosíítjuk azt a [b] tjuk azt a [b] 
maradmaradéékosztkosztáályt, amellyel szorozva [1]lyt, amellyel szorozva [1]--et ad. Mivel et ad. Mivel ZZpp test, minden [a]test, minden [a]≠≠ [0][0]--hozhoz
van ilyen [b]. Ha [a] pvan ilyen [b]. Ha [a] páárja [b], akkor nyilvrja [b], akkor nyilváán [b] pn [b] páárja [a]. rja [a]. 
E pE páárosrosííttáás sors soráán csak az [1] n csak az [1] éés [s [--1] oszt1] osztáály lesz ly lesz öönmaga pnmaga páárja. Ha ugyanis [u] prja. Ha ugyanis [u] páárjarja
öönmaga, akkornmaga, akkor

uu2 2 ≡≡ 1 (p)   1 (p)   →→ 0 0 ≡≡ uu22––11≡≡(u(u––1)(u+1)    (p)     1)(u+1)    (p)     
p prp príím  m  →→ p|up|u––1   vagy     p|u+1 1   vagy     p|u+1 →→ u u ≡≡1    (p)   vagy   u 1    (p)   vagy   u ≡≡--1    (p)1    (p)

Szorozzuk Szorozzuk öössze tehssze teháát mindegyik osztt mindegyik osztáályt a plyt a páárjrjáával, ha az kval, ha az küüllöönbnböözik tzik tııle. Ezeket le. Ezeket 
az az éértrtéékeket egymkeket egymáással is ssal is öösszeszorozva [1] sszeszorozva [1] --et kapunk, amit met kapunk, amit méég meg kell g meg kell 

szoroznunk a kimaradt osztszoroznunk a kimaradt osztáályokkal, az [1]lyokkal, az [1] --gyel, gyel, éés s – ha ettha ettııl kl küüllöönbnböözik zik –
akkor a [akkor a [--1]1] --gyel is. gyel is. 

Ha [1]Ha [1] ≠≠ [[--1] akkor 1] akkor (p(p––1)!1)!≡≡1(1(--1)= 1)= ––1 (mod p)   1 (mod p)   
p=2 esetp=2 esetéén [1]n [1] == [[--1], s 1], s íígy (pgy (p––1)! 1)! ≡≡ 1 1 ≡≡ ––1 (mod p)   szint1 (mod p)   szintéén teljesn teljesüül. l. 

FeladatokFeladatok
VVééges test ges test elemeinekelemeinek öösszege, szorzatasszege, szorzata
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30. Mennyi valamely v30. Mennyi valamely vééges test nem nulla elemeinek a szorzata?ges test nem nulla elemeinek a szorzata?

______________________________________________________________________
MegoldMegoldáás.s. TetszTetszııleges vleges vééges testben is megtehetjges testben is megtehetjüük, hogy mindegyik elemet k, hogy mindegyik elemet 

megszorozzuk az inverzmegszorozzuk az inverzéével, s a szorzatok vel, s a szorzatok éértrtééke 1ke 1--et ad (most 1 az et ad (most 1 az 
adott vadott vééges test egysges test egyséégeleme). geleme). 

Meg kell vizsgMeg kell vizsgáálnunk, hogy vanlnunk, hogy van--e olyan elem, amelyik e olyan elem, amelyik öönmaga inverze.nmaga inverze.
Ha u inverze Ha u inverze öönmaga, akkor nmaga, akkor 

vagyis     0=uvagyis     0=u22––1=(u1=(u––1)(u+11)(u+1) ) 
Mivel testben nincs nullosztMivel testben nincs nullosztóó, ebb, ebbııl ul u--1= 0, vagy u+1= 0, 1= 0, vagy u+1= 0, 
amibamibııl u=1, vagy u=l u=1, vagy u=--1.1.
Szorozzuk Szorozzuk öössze mindegyik elemet az inverzssze mindegyik elemet az inverzéével, ha az kvel, ha az küüllöönbnböözik zik 
ttııle. Ha ezeket az le. Ha ezeket az éértrtéékeket egymkeket egymáással is ssal is öösszeszorozzuk, 1sszeszorozzuk, 1--et kapunk, et kapunk, 
amit mamit méég meg kell szoroznunk a kimaradt g meg kell szoroznunk a kimaradt --11--gyel, s gyel, s íígy az eredmgy az eredméény ny --1 lesz. 1 lesz. 

Ha a vHa a vééges testben 1 ges testben 1 ≠≠ --1, akkor az eddigi eredm1, akkor az eddigi eredméényt mnyt méég 1g 1--gyel is gyel is 
szoroznunk kell szoroznunk kell – ami termami terméészetesen nem vszetesen nem vááltoztat a szorzat ltoztat a szorzat éértrtéékkéén. n. 
ÍÍgy tetszgy tetszııleges vleges vééges test nem nulla elemeinek a szorzata ges test nem nulla elemeinek a szorzata --11--et ad.et ad.

u
u

1
=
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31. V31. Vééges testben mi az elemek szges testben mi az elemek száámmáának paritnak paritáása?sa?

______________________________________________________________________
MegoldMegoldáás.s.

Az elAz elıızzıı ppéélda magyarlda magyaráázatzatáábbóól kiderl kiderüül, hogy l, hogy 

�� ha 1= ha 1= ––1, akkor az elemsz1, akkor az elemszáám pm pááros, mert a ros, mert a 
ppáárosrosííttáásbsbóól csak az 1 l csak az 1 éés a 0 marad ki, s a 0 marad ki, 

�� ha 1ha 1≠≠––1, akkor p1, akkor pááratlan az elemszratlan az elemszáám, mert am, mert a
ppáárosrosííttáásbsbóól az 1, l az 1, --1 1 éés a 0 marad ki.s a 0 marad ki.
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VietaVieta formulformuláák, k, 

gygyöökköök k éés egys együütthattthatóók kk köözzöötti tti öösszefsszefüüggggééseksek

Legyen  R egységelemes integritási tartomány, és tegyük fel, 
hogy az f(x) n-edfokú polinom – multiplicitással együtt vett –
n gyöke mind R-ben van. Legyenek ezek a gyökök:

nccc ,,, 21 K
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32. Legyen L egy v32. Legyen L egy vééges test, |L|=ges test, |L|=qqkk. Sz. Száámmíítsuk ki a ktsuk ki a köövetkezvetkezıı

öösszeget:  sszeget:  

______________________________________________________________________

MegoldMegoldáás.s. LegyenLegyen

Ennek a Ennek a polinomnak apolinomnak a gygyöökei kei ééppen ppen az Laz L test elemei. test elemei. 
A VietaA Vieta--formulformuláát alkalmazzuk.t alkalmazzuk.

Ha Ha n = n = qqkk ≥≥3, akkor 3, akkor aann--11=0, a fenti =0, a fenti éértrtéék is nulla, s k is nulla, s íígy a test gy a test 
elemeinek elemeinek öösszege nulla.sszege nulla.

Ha Ha n = n = qqkk=2=2, akkor , akkor a test elemeinek a test elemeinek öösszege 1, mert a testnek egyik sszege 1, mert a testnek egyik 
eleme a 0, meleme a 0, máásik eleme az 1.sik eleme az 1.

l

l L∈
∑ .

g x x x
q k

( ) = −

)( 21
1

n
n

n ccc
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a
+++−=−
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33. Legyen L 33. Legyen L vvéégesges test, |L|=qtest, |L|=qkk.. JelJelöölje Llje L* az L * az L multiplikatmultiplikatíívv

csoportjcsoportjáát.t. SzSzáámmíítsuk ki a tsuk ki a kköövetkezvetkezıı szorzatotszorzatot::

______________________________________________________________________
MegoldMegoldáás.s.

Az alAz aláábbi k(x) polinom gybbi k(x) polinom gyöökei az L test nemnulla elemei.kei az L test nemnulla elemei.

A Vieta formulA Vieta formuláát alkalmazzukt alkalmazzuk

Most aMost a00=-1, aa11=1.
�� Ha n = qHa n = qkk-1 páros, akkor a nem nulla elemek szorzata -1. 
�� Ha n = qHa n = qkk-1 páratlan, akkor a nem nulla elemek szorzata 1. Ekkor 

azonban a test karakterisztikája 2, így 1+1=0, vagyis 
1=-1. Ekkor is mondhatjuk, hogy a nem nulla elemek szorzata -1.

.
*

∏
∈Ll

l

1)( 1 −= −k
q

xxk

)()1( 21
0

n

n

n
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a

a
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