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Eerste gedeelte
(1) Formuleer en bewijs de stelling van Pappus voor projectieve vlakken
over velden. Duid de plaatsen in het bewijs aan waax op de commuta-

tiviteit van de vermenigvuldiging gesteund werd.
(2) Onderstel dat § een Hermitische polariteit is van het projectief vlak
PG(y), waarbij V een 3-dimensionale vectorruimte is over een veld lF,
en noem H de verzameling van de absolute punten van B. Noem 0
het automorfisme van lF geassocieerd aan B, en definieer M : {le e
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ten opzichte van een bepaalde goed gekozen basis vanV.

(3) Onderstel dat

lF een veld is van karakteristiek 2, en dat a66, as1,an2,a,11,
at2,azz elernenten zijn van JF. Geef (met bewijs) een nodige en voldoende voorwaarde waa,raan aoot...ra22 rfioeten voldoen opdat het
kwadratisch polynoom F(Xr, Xr, Xr) : Do<r<i<za,iiXiXi absoluut reduciebel zou zijn.

(4) o Onderstel dat Yr en V2 twee vectorruimten zijn van (dezelfde)
dimensie n ) 2 over de respectievelijke velden IF1 en lFz. Geef de
definitie van een isomorfisme tussen PG(%) en PG(Iz2).
een geraamte van PG(V), waarbij I/ een
vectorruimte is van dimensie n ) 2 oveï een veld lF. Geef voor elk
van de groepen PGL(I/), PSL(y), PfL(y) aan of deze transitief /
scherp transitief werkt op de verzameling van de geraamten van

o Geef de definitie van

PG(I/)?

o Welke deelruimten liggen er op de Klein kwadriek? Geef voor
elk van deze deelruimten aan welke verzameling rechten hiermee
correspondeert (via de Klein correspondentie).
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Tweede gedeelte
(1) Beschouw de projectieve vlakken P1 en P2. In P,; met i

e

{1,2}

beschouwen we een bepaalde rechte,L6. Toon aan dat de affiene vlakken
P!' en PzL' isomorf zijn a.s.a. er een isomorfisme cI van Pt op Pz

bestaat waarvoor

Lï:

Lz.

(2) Definieer het begrip projecti,ef translatiealok Geef tevens de definitie
van ffien translati,eulak. Beschouw nu een projectief translatievlak met
translatierechte .L en translatiegoep ?, en kies een willekeurig punt z
niet op L. De rechten door het punt z noemen we fu[i met i € I en
lll : lrl; tevens definiëren we Ti :: T74, vooÍ alle i e 1.

(i)
(ii)
(iii)

:7
Toon aan dat l)*rTt:
Toon aan dat Ti.Ti

voor

alle i,

j I i in I.

T.

Kan je verschillende elementen o,
Motiveer/bewijs je antwoord.

ó

vinden in 7 waarvo or ab I ba?

