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Aπαντlioτε χαι στα τρ(α r}dματα'

ΘEMA 1o

\Eoτω τα oτoι1ε[α τηq oμιlδαq μετα196oεων ,99:
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Bρε[τε την α_1 χαι την αρ' Aναλ0στε την σ oε γιν6μενo ξθνων x0xλων χαι σε

. γιν6μενo αντιμεταl9dσεων. Πoιι1 ε[ναι η τι1ξη τηζ σ;

}..) Δ,bo.ε 6να οτoιxε(o τηq 59 τιlξηq 20.

\ ιειξ.ε 6τι δεν υπιiρxει oτoιxε(o τηe Sο τιiEηc 18.

\ Bρε(τε την εναλλιlσσoυσα υπooμι1,δα ,43 τQc Ss'
ε)Eiναι ξ .Α3 xανoνιx{ υπooμιiδα τη< 53; Γιατ(;

\ ι.ιεiε 6τι υπdρ1ει μη τετριμμ6νoq oμoμoPφισμ6q απ6 την oμι1δα Sa στ,)ν

oμιiδα 53' 
(3 μoνιiδεq)

ΘEMA 2o

\ ιεεoμeνoυ 6τι τα oτoιxεiα τηc oμι1δαq Z x % αντιστoιχo0ν oτα oημε(α

.o, ,oρ.'oιανo0 επιπdδoυ με αx6ραιεq oυντ/νεq, περιγριlι.pτε γεωμετριxι1 την

υπooμdδα 4Z x 6%.

β) Διboτε γεωμετριxτ] ερμηνε(α για την oμιiδα-πηλf "o m, βρfoxoνταq

ελd1ιoτoυq ι}ετιxoOg εxπρooιbπoυζ των o'υμπλ6xων τηe'

γ) Διατυπιbστε τo Θειδρημα Tαδιν6μηoηζ των Πεπeραoψwα Παραγ6μενων Α-

βελιανιbν oμι1δων xαι xατατd,ξτε την oμιiδα-πηλi"o #*ffi oιiμφωνα με αυτ6.

\ιωo., γεωμετριx{ ερμηνε(αγιατην υπooμι1δα <2> x < 3 > τηζ oμιlδαq

Zq x %6

ε) Δεiξτε 6τι η oμ&δα (Zn" %6'+) δεν εiναι xυxλιx{ ενι1l η oμ&δα (Zι'x Z4,,+)

εiναι xυxλιx{.
oτ) Bρεiτε o.την x&$ε oμdδα απ6 τιq (%ax %6,*) xαι (%sx Zh,*) dνα oτoιxεio

τιlξηs 12 xι iνα oτoι1εio τιiξηq 3.



(4 μoνιiδε6)

ΘEMA 3o '..

α) Διατυπιilστε τo (Mιxρ6) Θειilρημα Fermat για α € Z xαι p πριΙιτo αριt}μ6.

β) Δεiξτε 6τι o 11 δεν διαιρε[ τoν αρι0μ6 21'L213 _ 1' (Tπ6δ.: o 11213 ε(ναι

πριilτoQ.
γ) Δε(ξτε 6τι η εξ(oω ση αr : b(mod m) iyει μoναδιxη λ0oη για xαfie b e Z
αν χαι μ6νoν αν (a, tn) -- 1'

δ) Nα λυθεi η εξioωoη 2r = 30(mod 13).
(3 μoν&δεq)

Δι&ρxεια εξθταoηe: 3 ιilρεq

Kαλr] επιτυxiα! Σ. Λαμπρoπo6λoυ


