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Wykład

Ogólna wskazówka: Do poniższych trzech zadań najlepiej podchodzić tak, jakby były pytaniami zadanymi
na ustnym i spisać to, co powiedzielibyście przy tablicy; chodzi o ogólny obraz, a nie o wszystkie szczegóły.
W każdym z zadań są podane elementy, które chciałbym, żebyście wytłumaczyli bardziej szczegółowo.

Zadanie 1
Niech X będzie k-schematem. Opisz konstrukcję przestrzeni stycznej do X w k-punkcie x. M.in. podaj,
jak się dodaje i mnoży przez skalar, nie musisz sprawdzać aksjomatów przestrzeni liniowej. Podaj, bez
dowodów, przykłady przestrzeni stycznych w punkcie dla znanych Ci funktorów, niekoniecznie reprezen-
towalnych.

Zadanie 2
Opisz główne kroki konstrukcji schematu Hilberta dla schematu X rzutowego nad ciałem k. Nie podawaj
zbyt wielu szczegółów, ale wskaż, gdzie i jak są wykorzystywane założenie rzutowości X oraz założenie
(występujące w definicji funktora) płaskości.
Uwaga: podkreślam ponownie, nie chodzi mi o zobaczenie wszystkich subtelnych przejść, a tylko o zoba-
czenie głównych kroków.

Zadanie 3
Twierdzenie Mori’ego mówi, że gładka rzutowa rozmaitość Fano jest pokryta krzywymi wymiernymi.
Wytłumacz, jak w dowodzie wykorzystuje się założenie, że rozmaitość jest Fano oraz opisz, z jakiego
źródła pochodzą te krzywe wymierne.
Uwaga: nie musisz opowiadać całego dowodu.

Ćwiczenia

Ogólna wskazówka: w tej części proszę o dość pełne rozwiązania, takie, jakbyście prezentowali na ćwi-
czeniach. Zabronione jest powoływanie się w rozwiązaniach na następujące zadania z ćwiczeń: I.4, VIII.4,
XI.1, XI.2, XI.3, XIII.3, XIII.4 (to już wiecie, które zadania są poniżej ¨̂ ). Można się powoływać na
pozostałe, należy jednak podać odnośnik i dokładnie sformułować, na co się powołujecie.

Zadanie 4
Ciało k jest algebraicznie domknięte. Dany jest funktor F : Affopk → Set zadany na obiektach przez

F (Spec(A)) = {Spec(B)→ Spec(A) | B jest wolnym A-modułem rangi 2} / ',

oraz na morfizmach Spec(C) → Spec(A) przez Spec(B) 7→ Spec(C ⊗A B). (Oznaczenie „/'” znaczy, że
utożsamiamy izomorficzne A-algebry). Pokaż, że F nie jest reprezentowany.

Zadanie 5
Niech k będzie algebraicznie domknięte i niech X będzie gładkim afinicznym schematem nad k. Niech A
będzie lokalną Artinowską k-algebrą z ciałem rezidualnym k i ϕ : X → Spec(A) będzie płaskim afinicznym
schematem nad A takim, że X|pt jest izomorficzny z X nad k. Pokaż, że X ' XA.

Zadanie 6
Niech C będzie gładką krzywą rzutową nad ciałem algebraicznie domkniętym k. Genusem geometrycznym
C nazywamy liczbę g(C) := dimkH

0(C,ΩC/k). Pokaż, że jeśli g(C)  2, to grupa Aut(C) jest dyskretna
i co najwyżej przeliczalna.

Zadanie 7
Niech A będzie Artinowską lokalną k-algebrą z ciałem ilorazowym k. Niech R będzie skończenie genero-
waną A-algebrą. Niech f1, . . . , fs ∈ R. Pokaż, że pierwszy z poniższych warunków implikuje drugi

1. R jest płaską A-algebrą oraz obrazy elementów f1, . . . , fs w R⊗A k tworzą ciąg regularny.

2. Elementy f1, . . . , fs tworzą ciąg regularny i R/(f1, . . . , fs) jest płaską A-algebrą.


