




         

            

        

                 

                 Expresia devine:   deci este constantă( nu depinde de x )



Enunț:

Rezolvare:

         a)    

          b)    

       

                

               



              

              Ecuația devine:

       

                

               



              Avem din ipoteză :  de unde:                      

       

                

               



Avem 

De asemenea avem    

                          
       

                

               













                                

                             și cum toate rezultatele fac parte din A,  avem cerința satisfăcută. 

       



                              

                           

       

                

               



                                                            

 

   de exemplu:  pentru că 1
divide pe 2 și pe 3

                                           și este cel mai
mare divizor comun al lui 2 și 3.

 

 

                          3*4 =1  și   4*6 = 2                                         x = 2  și  x = 6

                        (3*5)*6 =1 și  3*(4*6)=1                                  x = 1, x = 2, x =4  și x=5

                                                                                                                 x = 4

               



           Avem

 

           Atunci  

  

                                    

 

 

               



a)  Avem     și  

                           b)  Deoarece   , adică câtul este -4,  iar restul este 3

       

                

               



Deoarece  avem 

                               avem 

                                           avem  

       

                

               





















Enunț:

Rezolvare: Pentru comutativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei 

         Avem 

         Cum la numerele reale xy = yx  și  x+y = y+x , avem satisfăcută axioma comutativității.

                  Pentru asociativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei 

        Avem

        iar    

         Se observă că cei doi membrii sunt egali, deci legea este asociativă.  

                 Pentru existența elementul neutru, rezolvăm ecuația   cu necunoscuta e.                       

        Avem

        Așadar elementul neutru al legii este e = 5 

               



Enunț:

Rezolvare: Pentru comutativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei 

         Avem 

         Cum la numerele reale xy = yx  și  x+y = y+x , avem satisfăcută axioma comutativității.

                  Pentru asociativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei

        Avem

        iar    

         Se observă că cei doi membrii sunt egali, deci legea este asociativă.  

                 Pentru existența elementul neutru, rezolvăm ecuația   cu necunoscuta
e.                       

        Avem

        Așadar elementul neutru al legii este e = -1

                În mod analog se procedează pentru a doua lege.



Enunț:

Rezolvare: Avem 

            Pentru comutativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei 

         Avem 

         Cum la numerele reale xy = yx  și  x+y = y+x , avem satisfăcută axioma comutativității.

                  Pentru asociativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei

        Avem

        iar    

         Se observă că cei doi membrii sunt egali, deci legea este asociativă.  

                 Pentru existența elementul neutru, rezolvăm ecuația   cu necunoscuta e.                       

        Avem

                        Pentru studiul elementului simetrizabil, rezolvăm ecuația  cu necunoscuta x'.

          Avem  



      a) Avem   și

      b) Rezolvăm ecuația

         Obținem , ,

         Așadar  reprezintă elementele
simetrizabile în raport cu înmulțirea matricelor.



Enunț:

Rezolvare: Pentru comutativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei 

         Avem 

         Cum la numerele reale xy = yx  și  x+y = y+x , avem satisfăcută axioma comutativității.

                  Pentru asociativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei

        Avem

        iar    

         Se observă că cei doi membrii nu sunt egali, deci legea nu este asociativă.                            

 

 

               



           a) Se observă că tabla este simetrică față de diagonala principală, deci legea este
comutativă.

          b) iar

iar  legea nu este asociativă.

          c) Cum nu avem element neutru ( nu ar fi unic)

 

                                    

 

 

               



Enunț:

Rezolvare: Pentru comutativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei 

         Avem 

         Cum la numerele reale xy = yx  și  x+y = y+x , avem satisfăcută axioma comutativității.

                  Pentru asociativitate calculăm cei doi membrii ai axiomei

        Avem

        iar    

         Se observă că cei doi membrii nu sunt egali, deci legea nu este asociativă.                            

 

 

               

















                 Injectivitatea:   prin simplificare
la stânga cu a  .

                                                      prin simplificare la
dreapta cu a  .

 

                         Surjectivitatea:  Fie  un element oarecare și ecuația  cu
necunoscuta 

                                                       Avem  , 

 ca  fiind soluția dorită.

                                                     Analog pentru funcția g.



                        Pentru   avem relația              

                        Pentru  avem relația   de unde

                       De unde prin simplificare  ceea ce contrazice că grupul este
necomutativ.



                       Avem    , iar prin simplificare
la dreapta cu y, se obține rezultatul.



                          Avem                         

 



  

                                             

                               

 

                                    

                                  



                



Enunț:

Rezolvare:

                        Demonstrăm                  

                                   

                                  prin urmare f este un morfism de grupuri.

                                  Cum f este o funcție de gradul întâi , rezultă că f este bijectivă.



Enunț:

Rezolvare:

                        Demonstrăm                  

Avem  

                                  prin urmare f este un morfism de grupuri.

                                Funcția f este de gradul întâi ,  rezultă că f este bijectivă.



Enunț:

Rezolvare:

                        Demonstrăm                  

Avem  

                                  prin urmare f este un morfism de grupuri.

                                Funcția f este de gradul întâi ,  rezultă că f este bijectivă.



asociativitatea:   

element neutru :  

simetricul lui x :  

Avem din ipoteză relațiile:

                                               

Necesar să avem :            



Enunț:

Rezolvare:

 a)   1. Demonstrăm că legea este corect definită:                  

        2. Asociativitatea:  

        Un calcul analog se face pentru         

       3.  Elementul neutru :  

      4.  Simetricul :         

      5. Comutativitatea: Evidentă, deoarece înmulțirea și adunarea obișnuită ( din R) sunt comutative             

b)  Este necesar să avem: 

      prin urmare f este un morfism de grupuri. Cum f este o funcție de gradul întâi , rezultă că f este bijectivă.

c) Demonstrăm relația prin inducție matematică.

  Avem :  

     Pentru n = 2 avem:  

    Pentru n = k avem:   și o presupunem adevărată.

    Pentru n = k+1 avem:  

  



          

 

 a)   1. Demonstrăm că legea este corect definită:

                

        2. Asociativitatea:  

       3.  Elementul neutru :  

      4.  Simetricul :  

       

      5. Comutativitatea: Evidentă, deoarece adunarea obișnuită ( din R) este comutativă.             

b) 

       1. Demonstrăm că legea este corect definită:

                                     



                

        2. Asociativitatea:  Evidentă, deoarece înmulțirea matricelor este asociativă.

       3.  Elementul neutru :  
este elementul neutru.

      4.  Simetricul :           

   este
simetricul.   

      Morfismul  

      Arătăm că are loc relația : 

                                                     

      Injectivitatea:  

      Surjectivitatea :  Fie  un element oarecare. Soluția ecuației cu necunoscuta x este

: 

      Așadar mofismul este bijectiv. 



Enunț:

Rezolvare:

 a)   

      Injectivitatea:   de unde    x1 = x2
 

 Dacă x1 ≠ x2  avem :

 imposibil.

      Surjectivitatea :  Fie  y un element oarecare.

      Soluția ecuației cu necunoscuta x este :

       Avem:  

b)         Elementul neutru :     este elementul neutru.

            Simetricul :     este simetricul.   

               Prin urmare (R,*) este grup .



                Cu funcția de la punctul a)   am definit izomorfismul cerut .                                

c)     

                 



   Legea se mai scrie :

          Asociativitatea:   

          Elementul neutru :  
  este elementul neutru.

            Simetricul :   
  este simetricul lui x.   

               Prin urmare (G,┬) este grup .

     

       Pentru izomorfism   este necesar să avem relația:    

                       
                                

                 



       Asociativitatea:   

          Elementul neutru:    este
elementul neutru.

            Simetricul :           este simetricul lui
x.   

               Prin urmare (G,*) este grup .

     

       Pentru izomorfism   este necesar să avem relația:    

                                             



 

                                

                                                                                            

                 



      Să observăm că:  (ușor de verificat)

          Asociativitatea este satisfăcută de la înmulțirea matricelor  

         Elementul neutru:   
este elementul neutru.

            Simetricul :    

       este
simetricul lui A(x).   

               Prin urmare (G,·) este grup .

     

       Pentru izomorfism   avem relația:  

                                       

            iar asocierea prin funcția  f(A(x)) = x+1 este unică.

                                               

                                                                                            

                 



       Asociativitatea este satisfăcută de la înmulțirea matricelor  

          Elementul neutru  este 3

            Simetricul :  

               Prin urmare (G,·) este grup .

     

       Pentru izomorfism   avem de verificat relația: 



                                    
ceea ce este adevărat.

                                       

            iar asocierea prin funcția  f(x) este unică.

                                               

                                                                                            

                 





         a) Avem ,

        b)  Avem

        c)             și se fac calculele



. Analog pentru y.

        d)             și

        e)          

 apoi calcule



         Avem  Asociativitatea și comutativitatea rezultă din
definiția înmulțirii

 

 

                         



                 Injectivitatea:   prin simplificare
la stânga cu a  .

                                                      prin simplificare la
dreapta cu a  .

 

                         Surjectivitatea:  Fie  un element oarecare și ecuația  cu
necunoscuta 

                                                       Avem  , 

 ca  fiind soluția dorită.

                                                     Analog pentru funcția g.

























         a) Avem  și analog

        b)  și analog

        c)  analog

        d)  Din  și analog



  Avem 

  Prin urmare 



Enunț:

Rezolvare:

  a) Arătăm că legea este corect definită, adică:  

      Comutativitatea este evidentă. 

     Asociativitatea: 

                       

       Elementul neutru: 

      Elementele simetrizabile: 

 b) Notăm propoziția cerută astfel: 

      Parcurgem etapa de verificare:

                   Prin urmare P(2) este o propoziție adevărată .

     Parcurgem etapa de generalizare: " P(k) adevărată implică P(k+1) adevărată " 

    Avem:  presupusă o proproziție adevărată.

    și  propoziție ce trebuie demonstrată.

   Avem:

  

  Așadar  P(n) este adevărată  pentru orice n.



 c)  Conform punctului b) ecuația devine: 























   a)  Fie o permutare din H  . Fiecare loc liber se poate ocupa cu
numerele 1, 3, 4.

       Prin urmare avem 3!=6 permutări în H 

   b) Tabla operației de compunere este:

                                                 



   a)  . Notăm

 cu rădăcinile 

       Prin urmare avem numai soluția: 

   b) Ecuația devine:  cu rădăcinile 

       Prin urmare avem numai soluția: 

   c)  Ecuația devine:  
                                          



   a)  Procedăm prin inducție matematică.

            

   b)  Dacă alegem, de exemplu,  , așadar R-Q nu este
parte stabilă.



   a)  Comutativitatea se verifică prin calcul direct.

   b)  Dacă notăm cu E elementul neutru avem: 

            



   a)  Legea se mai scrie: 

       Dacă 

       Elementul neutru este 

       Simetricul lui  este  

   b)  Avem:     , apoi procedăm prin inducție matematică.

           



   a)  Avem:

       Necesar să avem:  și

    b)   Elementul neutru este 

       Deoarece   rezultă că toate elementele sunt inversabile.

    c)  Avem:      relație adevărată, conform punctului a) pentru a = 2



   a)  Asociativitatea și comutativitatea se verifică ușor.

       Elementul neutru :

       Simetricul:           

    b)    Relația de morfism se mai scrie:

     



   a)  Avem: 

      Ecuația devine: 

      Pe de altă parte avem:   

 de unde   



Enunț:

Rezolvare:

   a)  Elementul neutru: 

   b) Simetricul:

  c)  Din calculul simetricului avem: 

       Este necesar să avem  

  d) Legea de compoziție se mai scrie: 

     Să observăm că are loc relația: . Așadar 



   a)   Rădăcinile de ordinul 4 ale unității sunt: 

        Dacă facem înlocuirile lui , avem     :

, de unde  

        deoarece avem 2 elemente cerute.



   b)   Grupul  este izomorf cu grupul  deoarece tablele "seamănă perfect"

                   și  iar

corespondența este:



         a) Avem  și analog

        b)  și analog

        c)  analog

        d)  Din  și analog



  Avem 

  Prin urmare 



Enunț:

Rezolvare:

  a) Arătăm că legea este corect definită, adică:  

      Comutativitatea este evidentă. 

     Asociativitatea: 

                       

       Elementul neutru: 

      Elementele simetrizabile: 

 b) Notăm propoziția cerută astfel: 

      Parcurgem etapa de verificare:

                   Prin urmare P(2) este o propoziție adevărată .

     Parcurgem etapa de generalizare: " P(k) adevărată implică P(k+1) adevărată " 

    Avem:  presupusă o proproziție adevărată.

    și  propoziție ce trebuie demonstrată.

   Avem:

  

  Așadar  P(n) este adevărată  pentru orice n.



 c)  Conform punctului b) ecuația devine: 



Enunț:

Rezolvare:

   a)  Avem : 

  b) În mod evident  legea este corect definită, adică:  

      Comutativitatea este evidentă. 

     Asociativitatea: 

  

                    

       Elementul neutru: 

      Elementele simetrizabile: 

     Dacă  se obține un fals 

     Dacă  se obține . Prin urmare nu orice element din R este simetrizabil, așadar (R, ◦) nu este grup abelian , ci monoid
comutativ.



  Verificăm dacă legea este corect definită. Fie   . Demonstrăm că

 

  Avem  și

 ...etc.

     Asociativitatea la înmulțirea matricele pătrate este satisfăcută automat (din clasa XI-a)

       Elementul neutru la înmulțirea matricele pătrate este matricea unitate  

      Elementele simetrizabile la înmulțirea matricelor pătrate au forma    și
acestea există deoarece detA este nenul (detA=1).

                    



  Verificăm dacă legea este corect definită. Fie  și 

 Avem  

     Asociativitatea înmulțirii numerelor complexe este automat satisfăcută.

       Elementul neutru la înmulțirea numerelor complexe este numărul 1 .

      Elementele simetrizabile se obțin din relația:

                    









p







            Elementul  este inversabil în inelul  dacă și numai dacă  (sunt
prime între ele, nu au divizori comuni)

            În cazul problemei, numerele prime cu 48 sunt : 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31,
35, 37, 41, 43, 47, în total 16 numere.

 



            Spunem că inelul  are divizori ai lui zero dacă

            Tabla înmulțirii în Z6 este: .

            Cum elementele   sunt nenule avem 



            Tabla înmulțirii în Z6 este: .

            Ecuația dată este verificată de elementele 

             Avem 



            Elementele inversabile din Z8 sunt : 

            Rămân în discuție elementele  care sunt nenule și au loc relațiile:

.

            Așadar  sunt divizori ai lui 0.



                  a) În Z6 avem  prin urmare soluțiile ecuației date

sunt: 

                  b) În Z5 avem ecuația .

                      De asemenea avem:  prin urmare soluția ecuației

date este: 

                c)  În Z7 avem ecuația 

                      De asemenea avem:  prin urmare soluția

ecuației date este: 



                  Matricele sunt:

 adică 16
elemente.

                  

                Numărul elementelor =numărul funcțiilor definite pe , adică 16
elemente.



Enunț:

              

           Rezolvare: 

                  a) Asociativitatea: 

                      Comutativitatea este evidentă.

                      Element neutru:  

                      Simetricul:          

                b) Să observăm că         

                     Asociativitatea și comutativitatea se verifică ușor. 

                     Element neutru:   

               c) Distributivitatea:   

                    De la a) , b) și distributivitate, rezultă concluzia. 

               d)               Dacă    , deci nu sunt divizori ai lui 0.

               e)  Elementele simetrizabile :

                       

                       Suma cerută este -4 .



                     Asociativitatea: fie 

                                          atunci 

                      Comutativitatea este evidentă.

                      Element neutru:  

                      Simetricul:              

                     Asociativitatea:     se verifică ușor.

                 Comutativitatea se verifică ușor. 

                     Element neutru:   

                   Distributivitatea:    se verifică ușor.

                       



                     Asociativitatea: fie  

                                          atunci 

                      Comutativitatea este evidentă.

                      Element neutru:  

                      Simetricul:             

                     Asociativitatea:     se verifică ușor.

                 Comutativitatea se verifică ușor. 

                     Element neutru:   

                   Distributivitatea:    se verifică ușor.

                     Divizorii lui 0:  dacă , atunci

                     deci nu avem divizori ai lui 0, adică inelul este domeniu de integritate. 



              și

                     Asociativitatea:  este îndeplinită la adunarea matricelor.

                      Comutativitatea este îndeplinită la adunarea matricelor.

                      Element neutru:  

                      Opusul :               

                     Asociativitatea: este îndeplinită la înmulțirea matricelor.

                     Element neutru:   

                   Distributivitatea:    se verifică ușor.



                  Comutativitatea :  și  

                       deci inelul este comutativ. 

                     Divizorii lui 0:  dacă  ,

                      atunci 

                                   deci nu avem divizori ai lui 0, adică inelul este domeniu de integritate. 

                    Elementele inversabile:  deoarece  atunci dacă  matricea
A este inversabilă, în rest nu.



             Asociativitatea:  se verifică ușor.

                      Comutativitatea este evidentă.

                      Element neutru:  

                      Simetricul :        

                      Să observăm că:        

                     Asociativitatea:  

                     Element neutru: 

                     Comutativitatea este evidentă.

                   Distributivitatea:

 

                   Divizorii lui 0:  dacă  ,

                                   deci nu avem divizori ai lui 0, adică inelul este domeniu de integritate. 



                  Elementele inversabile:  

 sunt elementele inversabile.

             Avem succesiv: , de unde ecuația devine:

 cu 



            Asociativitatea și comutativitatea sunt evidente la adunarea matricelor.

                      Element neutru:   la adunare.

                      Opusul :            

                     Asociativitatea:   este evidentă la înmulțirea matricelor.

                     Element neutru:  la înmulțire.

                   Distributivitatea: este satisfăcută la adunarea și înmulțirea matricelor. 



Enunț:

           Rezolvare:

         a)   și

               

          b)  Asociativitatea și comutativitatea sunt evidente la adunarea matricelor.

                      Element neutru:   la adunare.

                      Opusul :            

                     Asociativitatea:   este evidentă la înmulțirea matricelor.

                     Element neutru:  la înmulțire.

                    Comutativitatea înmulțirii : 

                      



                   Distributivitatea: este satisfăcută la adunarea și înmulțirea matricelor. 

              c)  Divizorii lui 0: fie

                    atunci

, deci nu sunt
divizori ai lui 0.

                   Elementele inversabile:  atunci dacă  matricea este
inversabilă, în rest nu.



              a)   și  de unde 

                    Din ecuația (2) avem: 

             b)   și

 de unde 

                     Din ecuația (1) avem:  și

 de unde 







p



p



              a)   Asociativitatea și comutativitatea sunt evidente (înmulțirea obișnuită)

                    Elementul neutru este  , iar simetricul lui x este 

             b)   Asociativitatea:

 și

                                                 

                     Comutativitatea:   și 

                      Elementul neutru:   (e-baza
logaritmului natural)

                      Simetricul :  

             c)     Distibutivitatea:  precum și a) și b).



              a)   Asociativitatea și comutativitatea sunt evidente (adunarea obișnuită)

                    Elementul neutru:  

                   Simetricul lui x :    

             b)   Să observăm că : 

                      Asociativitatea:   

                      Comutativitatea este evidentă.

                      Elementul neutru:  

                      Simetricul :            

 cu 

             c)     Distibutivitatea:   

                    precum și a) și b).



                Ecuația se mai scrie: 



                                            de unde

                  Din ecuația (1) avem:  



1 of 1











 Rezolvare:

 a) 

    ,

 

 



b)  



prof: Ciocotișan Radu - Carei

 Rezolvare:

 a) 

b)  



 Rezolvare:

 a) 

b)  



 Rezolvare:

   ,



 Rezolvare:

   a) 

   b)  



 Rezolvare:

   a) 

   b)  



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

a)

  

b) 



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

  



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

  

  



 Rezolvare:

  



 Rezolvare:

  























 Rezolvare:

 



 Rezolvare:

 



 Rezolvare:

a) , b)

,

c)

 



 Rezolvare:



 Rezolvare:

a) 

b)

c) 



 Rezolvare:

a) , b)



 Rezolvare:

 a) 

b) , c)

d) 



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:

a) 

b) ,



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:

,

 



 Rezolvare:

a) ,b)

















 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:



 Rezolvare:

 

   



 Rezolvare:

 

   

         



 Rezolvare:

 

   

         



 Rezolvare:

 

   

         



 Rezolvare:

 

   

         



 Rezolvare:

 

   

         



 Rezolvare:

 

   

         



 Rezolvare:

   

         



 Rezolvare:

a) 

b)  

         



 Rezolvare:

a)

  

         



 Rezolvare:

  

         



 Rezolvare:

a) 

      

b)         

     



 c) 

    



 Rezolvare:

Corect este d) .Se verifică prin calcul direct.

      

  

   



 Rezolvare:

a)  b)     

c)

 

   



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

   

         









 Rezolvare:

    a)  b)  c)



 Rezolvare:

               a)  

b) 

c) 

 d)



 Rezolvare:

               a)  

b) 

c) 



 Rezolvare:

              



 Rezolvare:

            

   



 Rezolvare:

                



 Rezolvare:

                



 Rezolvare:

       a) 

      b)  



 Rezolvare:

             Relațiile lui Viete:   

a)

c) 

 d)  e)  f) 



 Rezolvare:

      



 Rezolvare:

a) 

b)



 Rezolvare:

a)  



 Rezolvare:

 a)

 b) 



 Rezolvare:

 a) 

 b) 



 Rezolvare:



 Rezolvare:

a) 

b)



 Rezolvare:

          a) 

           b)



 Rezolvare:

          a) 

          b)   c)

         d)   



 Rezolvare:

       



 Rezolvare:

       a) 

      b)  

      c)  

      d) Dacă presupunem că α este rădăcină dublă atunci 















 Rezolvare:

 a) 

    ,

 

 



b)  



 Rezolvare:

 a) 

b)  



 Rezolvare:

 a) 

b)  



 Rezolvare:

   ,



 Rezolvare:

   a) 

   b)  



 Rezolvare:

   a) 

   b)  



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

a)

  

b) 



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

  



 Rezolvare:

  

  



 Rezolvare:

  



 Rezolvare:

  



 Rezolvare:

   



 Rezolvare:

   









 Rezolvare:

            a)  

           b) 

           

         

        



 Rezolvare:

            a)  

           b)  

           

         

        



 Rezolvare:

            

           

           

         

        



 Rezolvare:

            

           

           

         

        



 Rezolvare:

           a) 

           b) 

            c)  d) 

         

        



 Rezolvare:

           

         

           

         

        



 Rezolvare:

            

      

             

     

        



 Rezolvare:

            a) 

           b) 

            c)  

     

        



 Rezolvare:

            a)  b) 
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