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Referat nr 17 

Kongruencje kwadratowe – F.K. 

 



Powtórki 

• Powtórka nr 22: Baza przestrzeni liniowej. Wymiar 
przestrzeni liniowej. Związek między wymiarami 
jądra i obrazu homomorfizmu przestrzeni liniowej. 
A.B 

• Powtórka nr 23: Macierz homomorfizmu 
liniowego. Rząd macierzy. Twierdzenie 
Kroneckera-Capelli’ego. D.D. 

 



https://mat.ug.edu.pl/aktualnosci/dla-
studenta/wymagania-na-egzamin-licencjacki/ 

Algebra liniowa z geometrią 

• Wyznacznik macierzy i jego własności. 

• Twierdzenie Cramera. 

• Wektory własne. Wielomian charakterystyczny. 

• Iloczyn skalarny. 

• Długość wektora i kąt między wektorami. 

• Przestrzeń euklidesowa. 

• Bazy ortogonalne. 

• Kryterium Sylwestera. 

 

 



Informacje, za tydzień  

• Referat nr 18: Ł.S.  

• Powtórka nr 24: Wyznacznik macierzy i jego własności. Twierdzenie 
Cramera. Wektory własne. Wielomian charakterystyczny. (za 2 
tygodnie) 

• Powtórka nr 25: Iloczyn skalarny. Długość wektora i kąt między 
wektorami. Przestrzeń euklidesowa. Bazy ortogonalne. Kryterium 
Sylwestera. (za 2 tygodnie) 

• Prezentacje dzisiejsze (referat i powtórki) proszę wysłać dzisiaj! 

• Prezentacja do referatu 18 do niedzieli. 

• Referat nr 19 (za 2 tygodnie, 22.IV): Grupy 𝐺(𝑚) i pierścienie 𝑍(𝑚) – 
A.S. 

• Seminaria: 14.20-15.50, konsultacje 12 kwietnia: 10:00-12.00. 

 

 



Plany 

• Wersja „0” – do 28-go lutego. Wersja ta zawiera spis treści 
(rozdziały i podrozdziały, każdy z bardzo krótkim opisem); 
ponadto w wersji tej powinna znaleźć się dokładna 
bibliografia. XY_wersja0 

• Wersja „1” – do 15-go kwietnia. Wersja ta zawiera spis treści, 
rozdziały i podrozdziały z rozwinięciami (definicje, 
sformułowania twierdzeń, dowody) oraz szkic wstępu,  
i bibliografię. XY_wersja1 (jeden tydzień, korekta językowa) 

• Wersja „2” – do 15 maja. Po sprawdzeniu przeze mnie wersji 
„1” i odesłaniu z poprawkami, przygotowujecie pełną 
poprawioną wersję wraz ze wstępem. XY_wersja2 

• Wersja końcowa – sprawdzam wersję „2”, po ewentualnych 
poprawkach drukujecie ostateczną wersję i składacie w … 
XY_praca_licencjacka 
 



Bibliografia 

• Książki i artykuły 
[1] … 
[2] … 

• Strony internetowe 
[i3] … 
[i4] … 

 



Konsultacje 12 kwietnia, 10.00-12.00  

• Proszę o mail. 

• Warto przygotować listę problemów, pytań, 
wątpliwości i wcześniej wysłać do mnie.  

 


