
 
KOVÁCS BÉLA, 

MATEMATIKA I.

5   



 

V. ELEMI ALGEBRA

1. BINÁRIS műveletek

Definíció Az  halmazon definiált  bináris művelet egy olyan függvény, amely -ből képez -be. Ha 

 akkor az  elempár képét jelöljük -vel, a  művelet hatására.

A következő állításban (lemma , segédtétel) részletesen kifejtjük, hogy pontosan mit jelent a definíció.

  

 

Lemma Az  halmazon definiált  bináris művelet egy olyan megfeleltetés, amely az  halmaz két
eleméhez az  halmaz egy harmadik elemét rendeli hozzá. Ennek a hozzárendelésnek ki kell elégítenie a
következő összefüggéseket:

(a)  és   (Az  halmaz zárt a  műveletre nézve).

(b) Minden  -beli elemre 

 és        (Behelyettesítési szabály.)

(c) Minden  -beli elemre 

(d) Minden  -beli elemre 

Bizonyítás

Emlékeztetünk arra, hogy az  függvény az  halmaz minden  eleméhez a  halmaz egy -el

jelölt elemét rendeli. Emellett ez a hozzárendelés teljesíti a következő feltételt 

                         (1.1)

Ezenkívül, az Descartes szorzat  az összes rendezett párból áll, ahol 

A rendezett párok  definíciója a következő:

 és                 (1.2)

Most pedig tételezzük fel, hogy a  egy függvény, amely -ből az  halmazba képez, és a 

 jelölés helyett írjunk -t. Ha akkor  Így a  függvény megfeleltet minden 

 párnak egy  elemet. Ez bizonyítja (a)-t. Jelen esetben az (1.1) a következő alakú lesz:

                    (1.3)

 (1.2)-ből és (1.3)-ból pedig

 és                   (1.4)

Ezzel beláttuk (b) –t.

A (c) bizonyításához fel kell tételeznünk, hogy  Az egyenlőség reflexivitása miatt azt kapjuk, hogy
minden  esetén  Így  és  alapján (b) állítást felhasználva   az
eredmény, amit bizonyítani akartunk. A (d) állítás bizonyítása hasonlóan történik.

Definíció  Az (a) részben az  és  sorrendje fontos. Nem tételeztük fel,  megegyezik az -val. Bár ez
néha előfordulhat, de  a bináris művelet definíciójának nem része.

A bináris műveleteket rendszerint a következő jelekkel szokták jelölni: 
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Gyakran az  jelölést használjuk egy általános függvény jelölésére, és ugyanakkor a  jelölést pedig egy általános

bináris művelet jelölésére. Emellett, ha  egy adott bináris művelet az  halmazon, akkor inkább az 

 jelölést alkalmazzuk  helyett. Ezt ínfix jelölésnek nevezzük.

A gyakorlatban ezt még tovább rövidítjük; a felsőfokú algebrában -t használunk  vagy  helyett, sőt -
t írunk az  általános bináris művelet helyett is.

A  bináris műveletre kétféle jelölést használnak széles körben:

Az additív jelölésmódban -ot -al jelöljük, ekkor  összeadás.

 
A multiplikatív jelölésmód esetén  -ot  -al vagy -al jelöljük, ekkor  szorzást jelent.

Példák bináris műveletekre

Az alábbiakban példákat sorolunk fel bináris műveletekre. Néhány nagyon ismerős lesz ezek között. Néhány teljesen
új.

 a pozitív egész számok halmaza 

 az egészek gyűrűje 

 a racionális számok teste 

 a valós számok teste

 a komplex számok teste   

További példák:

1. A közönséges összeadás az , , és  halmazokon.

2. A közönséges szorzás az , , és  halmazokon.

3. A közönséges kivonás az , és  halmazokon. Megjegyezzük, hogy a kivonás nem bináris művelet az 

 halmazon, mivel például: .

4. A közönséges osztás a  és a  halmazokon. Megjegyezzük, hogy az osztás nem bináris

művelet -en és -n, mert például:  és . Megjegyezzük még azt is, hogy a -át muszáj

eltávolítani a -ból és az -ből, mivel 0-val való osztás nincs definiálva.

5. Minden  esetén definiálunk egy halmazt:

Minden  esetén legyen  az  és közönséges összegének -el való osztási maradéka,

és  az  és közönséges szorzatának -el való osztási maradéka.

A példában definiált bináris műveleteket rendszerint összeadás modulo n-nek és szorzás modulo n-nek
nevezzük. A -ben szereplő n neve modulus. A modulus többszöröse a moduli. Megjegyezzük, hogy ebben

a példában valójában végtelen sok osztály szerepel :  stb.

6. Legyen  az , , és  halmazok közül valamelyik. Legyen  az összes mátrixok halmaza:



ahol  tetszőleges elemei -nak. Mátrixok közötti összeadást és szorzást a következő szabályok

szerint definiáljuk:

minden elemek esetén.

7. Az  és  bináris műveletek, amelyek az  halmaz összes részhalmazainak  halmazán vannak

értelmezve. Emlékeztetünk, arra hogy -et az  halmaz hatványhalmazának nevezzük, és ha  és 

 halmazok, akkor  és  unióját  jelöli,  valamint  és  metszetét pedig .

2. FÉLCSOPORTOK, CSOPORTOK

Félcsoportok

Definíció A félcsoport egy olyan rendezett pár  ahol  egy halmaz és a  egy olyan bináris művelet -n,

amely teljesíti a következő tulajdonságot:
 minden  esetén.

Csoportok

Egy csoport egy olyan rendezett pár  ahol  egy halmaz és a  egy olyan bináris művelet -n, amely

teljesíti a következő tulajdonságokat:
(a)  minden 

(b) Létezik egy olyan  elem, amelyre  és  minden  esetén.

(c) Minden  esetén létezik egy olyan  elem amelyre  és 

Ebben az esetben, ellenőriznünk kell, hogy a bináris művelet asszociatív-e (a), létezik-e egységelem a halmazban (b),
és létezik-e minden elemnek inverze (c).

Példák

1.  egy csoport amelynek az egységeleme a 0. Az elem inverze 

2.  egy csoport amelynek az egységeleme a 0. Az  elem inverze 

3.  egy csoport amelynek az egységeleme a 0. Az  elem inverze 

4.  egy csoport amelynek az egységeleme a 1. Az  inverze 

5.  egy csoport amelynek az egységeleme a 1. Az  inverze 

6. , ahol az , , és  halmazok közül akármelyik, amelynek az egységeleme a zérusmátrix

és a



mátrix inverzmátrixa:

Megjegyezzük, hogy a fenti példák esetén a bináris művelet mind kommutatív. Történelmi okokból ezeknek a csoportoknak külön
speciális neve van.

Definíció Egy csoport Abel csoport [1], ha  minden  esetén. Egy csoport nem Abel

csoport ha nem kommutatív.

  

 

Állítás Ha  egy csoport, akkor:

a  csoport egységeleme egyértelmű. Más szóval, legyenek  olyan elemei a csoportnak,

amelyekre minden  esetén 

igaz.

Ekkor 

Bizonyítás Mivel  egységelem, ezért

Másrészt,   is egységelem, így

Ekkor 

 
  

 

Állítás Ha  egy csoport, akkor:

A  csoport minden elemének az inverze egyértelmű. Más szóval legyen  a  csoport egységeleme

(ami egyértelmű) és  -nek tetszőleges elemei. Tételezzük fel, hogy

Ekkor 

Bizonyítás Tudjuk, hogy  Szorozzuk meg -val balról az utóbbi egyenletet akkor a 

összefüggést kapjuk.

Az asszociativitást felhasználva, a 

egyenletet kapjuk, ahonnan 

és így

Ez az amit bizonyítani akartunk.



 
  

 

Állítás Legyen  egy csoport,  egységeleme -nek és  tetszőleges eleme -nek. Tételezzük fel,

hogy  teljesíti vagy a  vagy a  egyenletet. Ekkor  egy (egyértelmű) inverze -

nek.

Bizonyítás Ahhoz, hogy belássuk, hogy inverze -nek, be kell bizonyítanunk, hogy  és azt is,

hogy  Tételezzük fel, mondjuk, azt hogy  Ekkor a célunk az, hogy belássuk, hogy ebből

következik a 

Mivel ,

Az asszociatív törvény következtében: 

Most, pedig a csoport definíciója következtében igaz az, hogy -nek van inverze. Legyen ez az inverz.

(Természetesen, a végén, arra a következtetésre jutunk, hogy  de most ezt még nem tételezhetjük.)

Szorozzuk meg jobbról az utóbbi egyenletet -val, ée asszociativitás miatt 

Hasonló módon belátható, hogy ha  akkor 

Megjegyezzük, hogy abból a célból, hogy bebizonyítsuk, hogy  egyenletből következik 

 felhasználtuk azt a tényt, hogy -nek van inverze, mivel ez egy eleme egy csoportnak. Általános esetben,
(azaz amikor a vizsgált rendszer nem egy csoport), előfordulhat, hogy  teljesül, de  nem.

Így, beszélhetünk egy csoportban a csoport egységeleméről, és a csoport egy elemének inverzéről. Mivel  elem
inverze egyértelmű, így a következő definíciónak van értelme.

Definíció Legyen  egy csoport. Legyen a  csoport egy tetszőleges eleme  Definiáljuk a csoport 

 elemének inverzét  -el.

A fenti definíciót akkor használjuk, ha a csoport művelet szorzás. Ha ehelyett a műveletet + jelöli, akkor a következő
jelölést alkalmazzuk.

Definíció Legyen  egy csoport. Legyen a  csoport egy tetszőleges eleme  Definiáljuk a csoport 

 elemének inverzét -val.

Ha -t írunk, akkor multiplikatív csoportról beszélünk.

Ha pedig -t írunk, akkor additív csoportról beszélünk.

ADDITÍV CSOPORT MULTIPLIKATÍV CSOPORT

1) Ha  akkor Ha  akkor

2) 0 létezik úgy, hogy 
 minden -ra.

1 létezik úgy, hogy 
 minden -ra.



3) Minden -ra  létezik úgy, hogy Minden -ra   létezik úgy, hogy

4)

Ha 1), 2), és 3) teljesülnek, akkor  csoport.

Ha még ezenfelül a 4) is teljesül, akkor azt mondjuk, hogy a csoport Abel-csoport  vagy kommutatív csoport.

Definíció Legyen  csoport. A -nek egy  részhalmaza részcsoportja -nek, ha következő feltételek

teljesülnek:

Az egységelem a -nak eleme.

Ha  akkor 

Ha  akkor 

A -ra vonatkozó feltételek garantálják, hogy  is egy csoport, ugyanazzal a művelettel ami -ben van (de -ra
megszorítjuk). A művelet zártságát (3) garantálja, az asszociativitás abból következik, hogy -ben teljesül az
asszociativitás és az egységelem valamint az inverz létezése (1) és (2) következménye.

A  csoport izomorfizmusa egy  csoporttal egy olyan  függvény ami bijekció, és teljesíti a 

 feltételt minden -re. Ebből azonnal következnek az alábbi tulajdonságok:

 (vegyük 

 (vegyük 

 kielégíti  (véve  és  a jobb oldalon)

A harmadik tulajdonság azt mutatja, hogy egy izomorfizmus inverze is izomorfizmus, így a ˝izomorf˝ reláció
szimmetrikus. Mivel az identikus függvény izomorfizmus, ezért a reláció reflexiv is. Mivel az izomorf függvények
kompozíciójára a tranzitivitás is teljesül, így ez a reláció ekvivalencia reláció. Egy általános jelölés  és  közötti

izomorfiára:  és a szimmetria következtében azt mondhatjuk, hogy  és  izomorfak.

3. TESTEK, gyűrűk

Az algebra nagyrészt olyan rendszereket vizsgál amelyeknek elemei között, hasonlóan a számokhoz, összeadás vagy
szorzás vagy mindkettő értelmezhető.

Adott egy rendszer amelynek elemeit  jelöli. Használjuk az  jelölést erre. Ebben kétféle

műveletet értelmezünk az összeadást és a szorzást. Ezek jelölése, röviden úgy történhet, hogy kerek zárójelbe beírjuk
az alaphalmazt, majd vesszővel elválasztva a két műveletet: 

Két nagyon fontos kétműveletes algebrai struktúrát fogunk vizsgálni a testeket és a gyűrűket.

testek és gyűrűk tulajdonságai

Ezeknek a rendszereknek a tulajdonságai attól függnek, hogy a következő alaptörvények közül melyiket teljesítik:

ÖSSZEADÁS SZORZÁS

Az összeadás jól definiált. A szorzás jól definiált.

Ez azt jelenti, hogy az rendszer bármely  rendezett párjához pontosan egy elem létezik és

hasonlóan pontosan egy elem. Ezt másképpen úgy is mondhatjuk, hogy az halmaz zárt az adott
műveletekre nézve.



Asszociatív törvények:

A1. M1. 

Kommutatív törvények:

A2. M2. 

Nulla elem és egységelem:

A3. Létezik egy 0 elem amelyre 
minden a esetén.

M3. Létezik egy 1 elem amelyre  minden
a esetén.

Negatív elem és inverz elem:

A4. Minden a esetén létezik olyan b elem amelyre 
.

M4. Minden  esetén létezik olyan c inverz elem
amelyre .

Disztributív törvények:

D1. D2. 

Definíció Azt a rendszert ami mindezeket a törvényeket teljesíti testnek nevezzük. Azt a rendszert pedig ami
kielégíti az A1, A2, A3, A4, M1, D1, D2 törvényeket gyűrűnek  nevezzük.

Ha egy gyűrűben még M2 is teljesül akkor kommutatív gyűrűről beszélünk. Ha pedig M3 teljesül akkor
egységelemes gyűrűt kapunk.

Látszik, hogy a gyűrűkben lényegében az M4 tulajdonság nem teljesül, vagyis nem minden elemnek létezik
multiplikatív inverze, azaz nem lehet mindig osztani úgy mint ahogy azt a testekben megszoktuk. Ezeket a kérdéseket
később  még megvizsgáljuk részletesen.

Nagyon jó példa gyűrűkre a egész számok gyűrűje. Ebben tudunk összeadni, kivonni és szorozni, de nem mindig
lehet osztani. Például 3-nak és 2-nek hányadosa már nincs benne az egészek halmazában, és egyiknek sincs
multiplikatív inverze -ben. Egy másik fontos példát látunk később gyűrűre, ami a polinomok gyűrűje  lesz.

Testek

1) Vegyük észre, hogy az  halmazban az összeadás műveletére nézve A1, A2, A3 és A4 teljesülése pontosan azt
jelenti, hogy  az összeadás műveletére nézve kommutatív csoport. Tehát, korábbi jelölésmódnak megfelelően, 

 kommutatív csoport. A csoportelméleti tanulmányaink során láttuk, hogy egy csoportban pontosan egy nulla

elem van és minden  elemnek pontosan egy additív inverze van, ez utóbbit  jelöli. Tehát: 

2) Hasonlóan az  halmazban a szorzás műveletére nézve M1, M2, M3 és M4 teljesülése pontosan azt jelenti,

hogy  a szorzás műveletére nézve kommutatív csoport. Tehát, korábbi jelölésmódnak megfelelően, 

 kommutatív csoport. A csoportelméleti tanulmányaink során láttuk, hogy egy csoportban pontosan egy

egységelem van és minden  elemnek pontosan egy multiplikatív inverze van, ez utóbbit  jelöli. Tehát: 

Ha ezekhez még hozzávesszük a disztributív törvényt is akkor tehát kommutatív testet (vagy röviden csak testet)
kapunk. Ha a szorzásra nézve nem teljesül a kommutativitás, (vagyis az M2 tulajdonság), akkor nem kommutatív
testről beszélünk, amit gyakran ferdetestnek is szoktak nevezni. Ez utóbbira a legjobb példa a kvaterniók, ezeket
később ismertetjük .

Jól ismert, hogy a valós számok halmaza az összeadásra és a szorzásra nézve testet alkot. De nemcsak a valós

számok rendszere alkot egyedül testet. A racionális számok (olyan valós számok amelyek felírhatók 
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alakban ahol és egészek és ) szintén testet alkotnak az összeadás és a szorzás műveletére nézve.

Később foglakozunk a komplex számokkal , amely szintén test. Vannak olyan testek is amely véges számú elemet
tartalmaznak. Ezek a véges testek.

 MINTAFELADAT  

 

Feladat Keressünk meg egy kételemű testet.

Megoldás A3 és M3 szerint a keresett testben van nulla elem is és egységelem is, jelölje ezeket rendre 0 és 1.
A halmaznak több eleme nincs. Ezután határozzuk meg a műveleti szabályokat.

        (ez A3 következménye)
   (A3 és A2)

Ekkor az összeadás műveleti táblája, ha az eddig ismert műveleteket beírjuk:

+ 0 1

0 0 1

1 1 ?

Hátra van még  meghatározása. Ennek értéke elméletileg vagy 0 vagy 1 lehet. A4. szerint minden 
 esetén létezik olyan  elem amelyre . Tehát létezik additív inverze 1-nek is: 

 Kérdés az, hogy  lehet-e nulla? Nulla azért nem lehet, mert, ahogyan azt az összeadás
műveleti táblájából kiolvashatjuk . A testnek csak két eleme van, így innen az következik,
hogy 1 additív inverze csak 1 lehet, hiszen nincs más választási lehetőségünk. Tehát:  Végül az
összeadás műveleti táblája:

+ 0 1

0 0 1

1 1 0

Nézzük szorzás műveletét.

             (A3 egyenletből)         

Szorozzuk meg az utóbbi egyenletet 1-el illetve 0-val:

                             

     (D1 disztributívitás)        

 értéke elméletileg vagy 0 vagy 1 lehet. Hasonlóan  értéke is vagy 0 vagy 1.

Azonban az összeadás műveleti táblájából jól látszik, hogy:
 és .

Így ezzel összevetve a korábban nyert egyenleteket:
                                 

 azaz                             azaz 

M2 figyelembevételével természetesen  is igaz. Vagyis a 0-val való szorzás mindig a nulla elemet
adja eredményül.

Így a szorzás művelet táblájának eddig ismert értékei:

0 1

0 0 0

1 0 ?
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Hátra van még  értékének a meghatározása. Ehhez az M4 axiómára van szükségünk. M4 szerint minden 
 esetén létezik olyan  inverz elem amelyre . Itt -et beírva 

 egyenletet kapjuk. A  multiplikatív inverz értéke elméletileg vagy  vagy 1. Azonban az eddigiekből láttuk,
hogy  értéke nulla nem lehet , hiszen  miatt a szorzat értéke 0 nem pedig 1. Tehát 

 Másképpen fogalmazva az 1 multiplikatív inverze saját maga. Tehát  A szorzási tábla pedig:

0 1

0 0 0

1 0 1

Az így kapott testet -vel jelöljük:  Megmutatjuk, hogy bármilyen kételemű test izomorf 

-vel. Legyen egy másik kételemű test: elemei p és q  a két műveletet pedig jelölje 

 és . Így -vel jelöljük ezt a testet. A műveleti táblák pedig következők:

p q

p p q

q q p

és

p q

p p p

q p q

Ez azért nyilvánvaló, mert a  két elemből álló halmazra ugyanolyan gondolatmenettel lehet levezetni a

műveleteket (műveleti táblákat), mint ahogyan azt  halmazra tettük.

Bebizonyítjuk, hogy  izomorf val.

Először is van egy bijekció a két halmaz elemei között: 

Másrészt ez a leképezés művelettartó mind a két művelet tekintetében:

        minden ra.

Az utóbbi egyenletek teljesülése könnyen ellenőrizhető.

4. VALÓS SZÁMOK

Ezután fordítsuk figyelmünket a valós számok teste felé.

Ahogyan már korábban jeleztük -el jelöljük,  kommutatív csoport az összeadásra nézve,  szintén

kommutatív csoport a szorzásra nézve és teljesül a  disztributív törvény. A nulla elemet 0 az

egységelemet pedig 1 jelöli.

Más szóval a valós számok halmazában teljesülnek az A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, D1, D2 axiómák , amiket
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testaxiómáknak is szokás nevezni.

A szorzás tekintetében azért kell a nulla elemet kivenni az  halmazból, mert neki nincs multiplikatív inverze, azaz M4 rá nem
teljesül.

A szorzás kommutativitása miatt  és  disztributív törvények közül elég egyet

szerepeltetni.

testaxiómákból levezethető tételek

Most néhány tételt mutatunk be amelyeket a testaxiómákból lehet levezetni.

  

 

Tétel Minden -hez pontosan egy olyan  létezik amelyre 

Bizonyítás Az A4 axióma szerint ilyen elem létezik, most azt fogjuk belátni, hogy pontosan egy ilyen van.
Tételezzük fel, hogy az állítással ellentétben  és  is teljesül. Bebizonyítjuk, hogy 

                                    (A3 axióma)

                          ( feltétel és A2)

                (A1 axióma)

           ( feltétel és A2)

        (A3 és A2)

Tehát 

Az utóbbi tétel tehát azt mondja, hogy minden  valós számnak pontosan egy additív inverze van. A  szám

additív inverzét -val szokás jelölni, tehát 

  

 

Tétel Minden -hez pontosan egy olyan  létezik amelyre 

Bizonyítás Először tételezzük fel, hogy a  egyenletnek létezik megoldása, jelölje ezt 

.

Ekkor
                                          (A3)   

                                     (A2)  

                       ( )

           (A1)

  ( )

Végül: 

Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha egyáltalán van megoldás, akkor ez csak  lehet. Azt hogy ez

valóban megoldás behelyettesítéssel dönthető el:

                         (A2)

             (A1)

       (A4)

    (A3)

tehát 
 ami azt jelenti, hogy  az egyetlen megoldás.



Legyen  két tetszőleges valós szám. Az  egyenlet (egyetlen) megoldását a következőképpen

kapjuk: adjuk össze -t és  additív inverzét -t : ezt szokás rövidebben jelölni és

kivonásnak nevezni:

  

 

Tétel Minden -hez pontosan egy olyan  létezik amelyre 

Bizonyítás Az M4 axióma szerint ilyen elem létezik, most azt fogjuk belátni, hogy pontosan egy ilyen van.
Tételezzük fel, hogy az állítással ellentétben  és  is teljesül. Bebizonyítjuk, hogy 

                                    (A3 axióma)

                              ( feltétel és M2)

                        (M1 axióma)

                     ( feltétel és M2)

                  (M3 és M2)

Tehát

Az utóbbi tétel tehát azt mondja, hogy minden  valós számnak pontosan egy multipliklatív inverze van.

A  szám multiplikatív inverzét -val szokás jelölni, tehát 

  

 

Tétel Minden  valós számhoz és minden  valós számhoz pontosan egy olyan  létezik
amelyre 

Bizonyítás Először tételezzük fel, hogy a  egyenletnek létezik megoldása, jelölje ezt 

.

Ekkor
                                          (M3)   

                                       (M2)  

                              ( )

                      (M1)

                 ( )

Végül: 

Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha egyáltalán van megoldás, akkor ez csak  lehet. Azt hogy ez valóban

megoldás behelyettesítéssel dönthető el:

                         (A2)



 

                 (A1)

              (A4)

           (A3)

tehát 

 ami azt jelenti, hogy  az egyetlen megoldás.

Legyen  két tetszőleges valós szám és  Az  egyenlet (egyetlen) megoldását a

következőképpen kapjuk: szorozzuk össze -t és  multiplikatív inverzét -t : ezt szokás

rövidebben jelölni és osztásnak nevezni:

  

 

Tétel Minden  valós számra 

Bizonyítás Legyen  Meg kell mutatnunk, hogy 

                      (0=0+0)

           (D1)

     (

azaz:

Ugyanakkor 
                            (M3)

Tehát egyszerre igaz  és 

Egy korábbi tétel szerint minden -hez pontosan egy olyan  létezik amelyre 

 Alkalmazzuk ezt a tételt úgy, hogy legyen  Ekkor a  egyenletnek pontosan egy megoldása
van, ahonnan következik 

A valós számok műveleti tulajdonságai

A valós számok műveleti tulajdonságai közül néhányat bemutatunk 

  

és

    

Ezek mind az A1, A2, A3, A4, M1, M2, D1, D2 következményei . Feltételezzük, hogy az olvasó ismeri ezeket és
könnyen le tudja vezetni a fenti axiómákból.
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A valós számok rendezési axiómái

Feltételezzük, hogy a valós számok halmazán van egy < rendezési reláció, amely azt jelenti, hogy bármely két valós
számra  állítás vagy igaz vagy hamis és teljesülnek rá a következő axiómák:

Bármely két és valós számra az ,  és  állítások közül pontosan egy igaz.
 
Ha és  akkor minden valós szám esetén.

 
Ha , akkor  minden valós szám esetén.

 
Ha és  akkor minden valós szám esetén.

Összefüggések a valós számokkal kapcsolatban

Számegyenes

A valós számokat a számegyenesen ábrázoljuk.

Az x  valós szám abszolút értéke: 

Intervallum: A valós számhalmaz alábbi részhalmazai közül bármelyik:

Az intervallum tehát a számegyenes összefüggő szakasza, melynek hossza . Intervallumok a , , 

,  részhalmazok is.

Az a valós szám  sugarú környezetén az  nyílt intervallumot értjük.

Hatvány-és gyökmennyiségekre vonatkozó azonosságok

            (k darab szorzótényező);     .

;                                    ;

;                     ;

;                         .

, ha n páros;         , ha n páratlan.

;      .         .

Törtekkel kapcsolatos szabályok



 az  szám reciproka;  reciproka ;

    (b -vel egyszerűsíthetünk);   (b -vel bővíthetünk);

 és     (itt b -vel nem lehet egyszerűsíteni!);

;  ,  ;         és  nincs értelmezve;

;  ;  ;

;   .

Zárójelek használata

;   ;

  (az a közös tényezőt kiemeltük);

 értelmetlen, de ;  és ;

 értelmetlen, de ;

 értelmetlen, de ;

;  .

Algebrai kifejezések és azokkal kapcsolatos műveletek

Ha számokat és változókat az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás és gyökvonás jelével kapcsolunk
össze, akkor algebrai kifejezést kapunk.

Egytagú algebrai kifejezések

Összeadáskor és kivonáskor (azaz összevonáskor) az egynemű tagokat összevonjuk, a többieket változatlanul
hagyjuk. Szorzáskor, ill. osztáskor az együtthatókat és a közös alapú hatványokat összeszorozzuk, ill. elosztjuk
egymással, a többit változatlanul hagyjuk.

A szorzat egytagú kifejezés. Szorzatot tényezőnként hatványozunk, ill. szorzatból tényezőnként vonunk gyököt.

Többtagú algebrai kifejezések

Többtagú algebrai kifejezések szorzásakor minden tagot, minden taggal szorozni kell. Ha a többtagú kifejezés minden
tagjának van közös tényezője, akkor annak kiemelésével a kifejezés szorzattá alakítható. Többtagút egy taggal
tagonként lehet osztani.

Többtagút nem lehet tagonként hatványozni és többtagúból nem lehet tagonként gyököt vonni.

Egyenletek és egyenlőtlenségek rendezése

Ha két kifejezést az egyenlőség jelével kapcsolunk össze, akkor egyenletet kapunk. Ha az egyenlőtlenség jelével
kapcsoljuk őket össze, akkor egyenlőtlenséget kapunk.



Az egyenlet általános alakja: . Itt x az ismeretlen. Az  szám az egyenlet gyöke, ha .

Ha az egyenletet az ismeretlen minden lehetséges értéke kielégíti, akkor az egyenlőség neve azonosság.

Az egyenlet rendezésekor szabad az egyenlet mindkét oldalához ugyanazt a kifejezést hozzáadni, és szabad az
egyenlet mindkét oldalát ugyanazzal a zérustól különböző kifejezéssel szorozni vagy osztani.

Az egyenlőtlenség mindkét oldalához ugyanazt a kifejezést hozzáadva, az egyenlőtlenség iránya nem változik meg.
Ugyancsak nem változik meg az iránya, ha mindkét oldalát ugyanazzal a pozitív számmal szorozzuk meg. Negatív
számmal való szorzáskor azonban az egyenlőtlenség iránya megváltozik.

5. SZÁMRENDSZEREK bővítése

Ismert, hogy a számrendszereknek létezik egy   lánca, amelyben mindegyik része a
rákövetkezőknek és mindegyikben több egyenlet oldható meg mint az előzőkben. Lehetséges azonban újabb
számrendszereket beszúrni a lánc két tagja közé.

Például: 

A  számhalmazt úgy állítjuk elő, hogy -t hozzáadjuk a racionális számokhoz és alkalmazzuk rá az

aritmetikai műveleteket. A  számhalmaz zárt a négy aritmetikai műveletre legyenek  racionális

számok, ekkor

ahol 

Mind a négy fenti egyenletben a jobb oldalon alakú számok vannak, ahol és racionális számok, így

ezek -ben fekszenek. Tehát zárt a négy aritmetikai műveletre nézve. Ez a rendszer teljesíti az A0,

M0, A1, A2, A3, A4, M0, M1, M3, M4, D1, D2 axiómákat , így az összeadásra  és a szorzásra nézve testet alkot.

A fenti eljárással a  racionális számhalmazt bővítettük a  számhalmazzá, abból a célból, hogy olyan

számokat is tartalmazzon, amelyek megoldásaik a  egyenletnek.

Ugyanezt az eljárást követjük az  vagy az  egyenlet esetén is, kiterjesztve az  valós számok

halmazát úgy, hogy hozzáadjuk az új  számot, amely megoldása az  egyenletnek. Definiálunk tehát az

új számot -t úgy, hogy  teljesüljön. Ez az új szám, az  nem valós szám így nincs rajta a valós

számegyenesen. Ezt imaginárius (képzetes) számnak nevezzük, mert nem valós.

Rendelkezésünkre állnak a valós számok és az  új szám, és ezekből készítünk egy új számrendszert, amely az 
 valós számok bővítése lesz, úgy, hogy az összes algebrai műveletet felhasználjuk.

Az új számrendszert komplex számoknak nevezzük és -vel jelöljük.
Így  A  halmazban mindenhol, ahol csak előfordul helyettesítsük -et -el.

A négy aritmetikai műveletet természetes módon definiáljuk a komplex számokon úgy, hogy kiterjesztjük a valós
számokon értelmezett műveleteket.
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ahol 

A fenti egyenletek jobb oldalán mindenhol komplex szám áll, így a  zárt a négy aritmetikai műveletre nézve.
Emellett, minden aritmetikai átalakítás és algebrai tulajdonság érvényben marad a  halmazban. Például, az
összeadás és a szorzás kommutatívak, és így 

 
teljesül.

Ez a rendszer teljesíti az A0, M0, A1, A2, A3, A4, M0, M1, M3, M4, D1,D2 axiómákat , így testet alkot az összeadásra
és a szorzásra nézve.

6. MINTAPÉLDÁK

Megoldások:  láthatók nem láthatók

1. Az alábbi számok közül melyek racionálisak:

  ; 0; ; ; ; 8,6; ... ?

 

Megoldás. Racionálisak azok a számok, amelyek felírhatók  alakban, ahol p és q egész számok

(és ).

Így , 0 és  nyilvánvalóan racionálisak (ugyanis például ). A 8,6 is racionális, mert 

, amely  alakú. Ugyancsak racionális az  végtelen szakaszos

tizedestört is. Ugyanis kis átalakítással igazolható, hogy , tehát  racionális. Irracionális

viszont  és  is.

2.    .

3. Mekkora az x valós szám  -sugarú környezetének hossza ?

 

Megoldás. Ez a környezet az  nyílt intervallum, melynek hossza 

.

4. Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy

,   

 

Megoldás. A bizonyítandó állítás .

1. lépés: Megnézzük, hogy az állítás  -re igaz-e. Ekkor a bal oldali összeg mindössze egyetlen
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tagból (1-ből) áll. A jobb oldalra pedig n helyére helyettesítsünk 1 -et. Ekkor

, tehát igaz.

2. lépés: Feltételezzük, hogy az állítás  -ra igaz, azaz

.

3. lépés:  igaz voltát felhasználva bizonyítjuk, hogy  igaz. Írjuk fel a  állítás bal oldalát

és azt alakítsuk át, felhasználva, hogy  :

.

A jobb oldalon megkaptuk az eredeti állítás jobb oldalát  -re, ami azt jelenti, hogy a 

 állítás is igaz. Tehát az állítás igaz minden 1 -nél nagyobb természetes számra (1 -re is).

5. ;                ;

;      .

6. ;                       .

7. ;  ;  ;

;

.

8. ,  ,  ,  .

9. ,  ,  ,  ,  ,  ,   értelmetlen;

,  ,  ,  .

10. .

11. ,  .



12. .

13. ,  .

Néhány nevezetes szorzat

14. ,  tehát ;

15. ;

16. ;

17. .

Kiemelések, szorzattá alakítások

18. ;

19. ;

;

20. ;

21. 

.

Kiegészítés teljes négyzetté

22. ;

23. .

Műveletek törtekkel

24. ,  ,  ,  ;

25. ,  ;

26. ,  ,  ;

27. ;

28. 



.

29. ;

30.      ;

31. ;

32. 

.

33. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket:

a)  ;

b)  ;

c)  .

Megoldás:

 

a) Rendezzük: ;

b)  Rendezés után: , ami lehetetlen, tehát az egyenletnek nincs megoldása.

c) . Ez az egyenlőség minden x érték esetén fennáll, tehát
ez az egyenlőség azonosság (a bal oldal azonos a jobb oldallal).

34. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket:

a)  ;

b)  ;

c)  ;

d)  ;

e)  ;



f) ;

g)  .

 

Megoldás

a) Alkalmazzuk a másodfokú egyenlet megoldó képletét:

,

,  ;

b) Emeljünk ki 2x -et: . Egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla. Ez

csak akkor lehet, ha  vagy . A két gyök tehát: ,  .

c) ;

d) . Tehát ,  ;

A két gyök egyenlő (készeres gyök). Ez onnan is látható, hogy az egyenlet bal oldala teljes négyzet:  

, azaz , ahonnan ,  ;

e) , ami lehetetlen ( nem lehet negatív). Az egyenletnek nincs

megoldása (a valós számok halmazán);

f) . Mivel a gyökjel alatti mennyiség (a diszkrimináns)

negatív, ezért a valós számok halmazán az egyenletnek nincs megoldása.

g)  Vezessük be az   jelölést. Ekkor az  másodfokú egyenletet kapjuk.

Ennek gyökei:

,   .

Ha , akkor . Ha , akkor . Tehát az eredeti egyenlet megoldása: 

,  ,  ,  .

35. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket:

a)  ;                b)  .

 

Megoldás

a) , majd 2 -vel osztva: . Célszerű a két oldalt felcserélni (vagy jobbról balra
olvasni). Ekkor  . Ez a megoldás;

b) . Mindkét oldalt osztva   -vel, miközben az egyenlőtlenség iránya megfordul, 
.

7. FELADATOK

1. Számítsa ki a következő törtek értékét:



a) ;

b) .

2. Rendezze növekvő sorrendbe az alábbi számokat:

.

3. Egyszerűsítse a következő törteket:

a)  ;

b)  .

4. Hozza egyszerűbb alakra a következő törteket:

a) ;

b) .

5. Végezze el a következő műveleteket:

a) ;

b) .

6. Egyszerűsítse a következő törteket:

a) ;

b) .

7. Gyöktelenítse a nevezőt az alábbi törteknél:

;   ,   ,  .



8. Oldja meg az alábbi egyenleteket:

a)  ;

b)  .

9. Oldja meg az alábbi másodfokú egyenleteket:

a) ;

b) ;

c) .

10. Igazolja teljes indukcióval az alábbi állításokat:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Megoldások

1. a) Használjuk ki az egyszerűsítési lehetőségeket:

              ;

b) Vezessük be az  jelölést. Ekkor a tört

 alakú lesz. Végezzük el a kijelölt műveleteket. Ekkor 

.  Tehát a tört értéke 1.

2. A négy szám közül  negatív (a többi pozitív), tehát ez a legkisebb. A többit próbáljuk felírni 10

hatványaként.

,   ,



A kitevőket összehasonlítva: 

3. a)  A hatványozásokat elvégezve: ;

b)  

4. a) A számlálóban végezzük el a kijelölt műveleteket:

;

b) 

.

5. Hozzunk közös nevezőre:

a) 

;

b) 

.

6. a) Szorozzuk meg mind a számlálót, mind a nevezőt

- gyel:

= Egy kis ügyeskedéssel a számlálót átalakítva =

;

b)        Szorozzuk meg mind a számlálót, mind a nevezőt

- gyel:



.

7.         ; ;

.

8. a) 12 -vel szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát. ;

b) Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát - mal:

.

9. a) A gyökoldó képlettel: ; ;

b) , ;

c) ,

  ,  ,

ha , akkor .

10. a)  1. lépés: - re,   igaz,

2. lépés: - ra,  

3. lépés:  -re,  

, tehát az állítás igaz;

b) és c)  az előzőhöz hasonlóan, igaz;

d) 1. lépés: - re,   igaz,

2. lépés: - ra,  ,

3. lépés:  -re, , igaz.



    [1] Niels  Henrik  Abel  (1802–1829) norvég matematikus után.
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