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Απανττ]oτε χαι στα τρiα 196ματα. Δι&ρxεια εξdταoηc: 3 ιilρεq.

ΘEMA 1o

[/'Eoτω τα oτoιxε(α τηq oμ&δαq μεταr}θoεων Sg:

/l2 3 4 5 6 7 s\ [t 2 3 4 δ 6 7 8\
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Bρεiτε την α-1 χαι την ρα. Αναλ0oτε την σ χαι την o-1 oε γιν6μενo ξ6νων xOxλ-

ων χαι oε γιν6μενo αντιμετα0doεων. Tι παρατηρε(τε; Διboτε μiα εμπεριoτατωμ6νη

, αηι1ντηoη.

QJ Δ,i,o.ε 6να oτoιxεio τηq .96 τ&ξηq 15. Δεiξτε 6τι δεν υπ&ρ1ει oτoι1ε(o τ1ζ Sε
τ&ξηq 16.

γ) Δεiξτε 6τι για xιiι}ε υπooμιiδα fI τηG S",, με n ) 2, ε[τe 6λεq oι μεται}6oειq oτην

H eiναι &ρτιεq εiτε αxριβcbq oι μιo6q απ6 αυτ6ζ ε(ναι &ρτιεq.
(3 μoν&δεq)

ΘEMA 2o
Eοτω f/ υπooμ&δα μιαq (πoλλαπλαo'ιαoτιxl1q) oμ&δαq G Στην G ορfζoυμε τη o1θoη

' G-JD*- 6tirat 

-\ιειξτε 6τι η - ε(ναι ox6oη ιooδυναμ(αq' Σε πoιιi oημε[α 1ρηoιμoπoιlioατε τo 6τι

.Ι/'υπooμ&δα τηc G;

β) Δεiξτε 6τι η xλ&o'η ιooδυναμiαq εν6q oτoιxε(oυ g e G ε(ναι τo αριoτερ6 τoυ

o6μπλoxo gfl'
γ) Δεiξτε 6τι για xιir}ε 9 € G υπιiρ1ει μ(α αμφιμoνoo{μαvτη xαι eπi απειx6νιoη

S: H ---+ gH.
δ) Απ6 τα παραπ&νω oυνιiγετε xαι διατυπιirστε τo Θειi:ρημα Lagrange.
ε) 'Eοτω G, G' oμιiδεζ xαι 6oτω f : G'---+ G' oμoμoρφιo'μ69. Δεiξτε 6τι τα oτoιxε(α

εν6q oυμπλ6xoν gΚerl τoυ πυρr]να Κerf 6xoυν 6λα την (δια ειx6να.
oτ) Tπιiρ1ει μη τετριμμdνoq oμoμoρφισμ6c απ6 την oμ&δα Zη oτ11ν oψ&δα Za;
Διxαιoλoγτ]στε την απ&ντηol1 oαc.

(3,5 μoνιiδεg)



ΘrtsιπA soιl'-V) Για την oμ&δα Zοo x ZQg 6ιboτε μ(α ιooμoρφιxη τηc, η oπoiα να ε(ναι o0μφωνη με
τf Θειirρημα Tαξιν6μηoηq των'Πεπεραoμ6να Παραγ6μενων Αβελιανιilν oμ&δων.

$ ιωo.. γεωμετριx{ ερμηνε(α για την oμιlδα-πηλ(x o ffi,βρioxoνταq ελ&xιo'τoυg

Φε7ιxo6q εxπρoo'ιilπoυζ των oυμπλ6xων τηc.

\,/ Δci,o.εγεωμετριxl1 ερμηνεiαTιατηνυπooμιiδα< 3 > x <2 > τηζoμ&δαq
Zο x Zq.
δ) Δε(ξτε 6τι x&Φε oτoιxεfo μιαζ πεπεραoμθνηc oμιlδαq υι|.,o0μενo o'την τdξη τηc
oμιlδαq δ(νει τo μoναδια(o oτoι1εio τηG.

ε) Διατυπιilσατε τo (Mιxρ6) Θειilρημα Fermat για α € Z xαι p πρdιτo αριι}μ6. Θεω-

ρl1o'τε oτη oυνιi1εια την πoλλαπλαoιαoτιx{ oμιiδα 4 : {1,. . . 
'p 

_1} χαι, χρησι-
μoτροιιl_lνταq τo δ), oυνdγετε την απ6δειξη τoυ Θεωρ{ματoq Fermat.
q/) ιει6.ε 6τt o 7 δεν διαιρε( τoν αρι.r}μ6 632.

Kαλ{ επιτυxiα!

(3,5 μoνιiδεq)

Σ. Λαμπρoπo0λoυ


