Lista 18 (Ciaªo F3 , wielomiany i Set)
Przez F3 oznaczmy zbiór liczb {0, 1, 2} z dziaªaniami dodawania
i mno»enia modulo 3. Przekonaj si¦ »e dziaªania te s¡ przemienne, ª¡czne i
rozdzielne, a tak»e »e ka»dy element ma przeciwny, a elementy ró»ne od 0
maj¡ odwrotno±ci.
T¦ struktur¦ (liczby wraz z dziaªaniami) nazywamy ciaªem trzyelementowym (po angielsku: three-element eld ).

Zadanie 1.

Rozwa»my pªaszczyzn¦ F23 .
a) Narysuj j¡ na tablicy lub w zeszycie.

Zadanie 2.

b) Narysuj prost¡ przechodz¡c¡ przez (0, 0) oraz (1, 2).
c) Narysuj prost¡ przechodz¡c¡ przez (0, 0) oraz (2, 1).
d) Ile jest punktów na prostej?
e) Ile jest ró»nych prostych przechodz¡cych przez (0, 0)?
f) Ile jest wszystkich prostych?
Ile mo»emy wybra¢ maksymalnie punktów w F23 , tak »eby »adne
3 nie le»aªy na jednej prostej?

Zadanie 3.

Przez F3 [x] oznaczamy zbiór (wªa±ciwie pier±cie«, ang. ring )
wielomianów (polynomials) o wspóªczynnikach (coecients) z F3 . Wykonaj
dziaªania w F3 [x]:
a) 2x2 + (x2 + 2x + 1) =
b) x · (x3 + 1) =
c) (x5 + 2x4 ) · (x3 + 2x + 1) =
Zadanie 4.

Podaj przykªad dwóch ró»nych wielomianów f, g ∈ F3 [x], które
zadaj¡ t¦ sam¡ funkcj¦ F3 → F3 .

Zadanie 5.
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Zadanie 6.

Sprawd¹, »e je»eli f, g ∈ F3 [x], to (f + g)3 = f 3 + g 3 .

Sprawd¹, »e f (x) = x2 + 2 ma pierwiastek, a f (x) = x2 + 1 nie
ma pierwiastków.
Zadanie 7.

Zadanie 8.

Sprawd¹ »e je»eli a ∈ F3 , to −a = 2a oraz (je±li a 6= 0) a−1 = a.

Niech f (x) = ax2 + bx + c ∈ F3 [x] b¦dzie wielomianem kwadratowym. Kiedy f ma pierwiastki? Znajd¹ wzór, za pomoc¡ którego mo»na je
wyliczy¢.

Zadanie 9.

Uzasadnij, »e je»eli wielomian kwadratowy f nie ma pierwiastków, to nie istniej¡ takie wielomiany f1 , f2 (nie staªe), »e f1 · f2 = f (tzn. f
jest nierozkªadalny). Czy jest tak dla wielomianów wy»szych stopni?

Zadanie 10.

Rozwa»my przestrze« trójwymiarow¡ F33 . Ile jest prostych
przechodz¡cych przez 0? Ile wszystkich prostych?
A co z przestrzeni¡ czterowymiarow¡? n-wymiarow¡?
Zadanie 11.

W gr¦ Set gra si¦ za pomoc¡ 81 kart. Ka»dej z kart odpowiada
liczba (od 1 do 3), kolor (czerwony, zielony, oletowy), ksztaªt (owal, romb,
fala) oraz wypeªnienie (puste, paskowane lub jednolite). Set to trójka kart,
takich »e wszystkie maj¡ taki sam kolor lub ka»da ma inny, wszystkie maj¡
taki sam ksztaªt lub ka»da ma inny itd. Wykªada si¦ kolejne karty na stóª,
a je»eli który± z graczy znajdzie Seta, zdejmuje tworz¡ce go karty ze stoªu, a
gra toczy si¦ a» wszystkie karty zostan¡ wyªo»one. Wygrywa ten, kto zbierze
najwi¦cej kart.
Wymy±l kilka przykªadów trójek kart, które s¡ Setami.
Opisz, w jaki sposób karty odpowiadaj¡ punktom w F43 . Czemu odpowiadaj¡ Sety?
Zadanie 12.
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