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Oppgave 1 I denne oppgaven ser vi på mengden

F = {
(

a −b
b a

)
| a, b ∈ R}.

a) Vis at F med matriseaddisjon er en abelsk gruppe.

b) I denne deloppgaven kan du fritt bruke (uten bevis) at mengden av alle reelle
2×2-matriser, med matriseaddisjon og matrisemultiplikasjon, er en ring. Vis
at F med disse to operasjonene er en kropp.

Oppgave 2

a) Finn alle irredusible polynomer i Z2[x] av grad 4.

b) Konstruer en kropp med 16 elementer.

Oppgave 3

a) La n ≥ 2, og σ et element i den nte symmetriske gruppen Sn, uttrykt som
et produkt

σ = s1s2 · · · st

av disjunkte sykler. Hva er sammenhengen mellom ordenen til σ og lengdene
av syklene s1, s2, . . . , st?

b) Finn et element av orden 6 i S5, og avgjør om denne gruppen har et element
av orden 18.

Oppgave 4

a) La G være en endelig gruppe, og anta det finnes et tall 1 < n < |G| slik at
G har nøyaktig én undergruppe av orden n. Vis at G da ikke er simpel.

b) Vis at ingen gruppe av orden 70 er simpel.
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Oppgave 5 La G være en gruppe og H,K to undergrupper. Anta at K er
sentral i G , dvs. gk = kg for alle g ∈ G og alle k ∈ K.

a) Vis at mengden

∆(H,K) = {(h, k) ∈ H ×K | h = k}

er en normal undergruppe av H ×K, og at mengden

HK = {hk | h ∈ H, k ∈ K}

er en undergruppe av G.

b) Vis at faktorgruppen (H ×K)/∆(H,K) er isomorf med gruppen HK.


