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Oppgave 1 Betrakt ringen Z1105, og la Z∗
1105 være gruppa av enheter i Z1105.

a) Hva er ordenen til gruppa Z∗
1105.

b) Finn sykliske grupper C1, C2 og C3 slik at |Ci| går opp i |Cj| for i ≤ j og
slik at Z∗

1105 ' C1 × C2 × C3.

Oppgave 2 En glassmester skal lage blyvindu som er like på innsiden og
utsiden. De er laget av regulære sekskanter og delt inn i 12 like felt som på utdelt
figur. Gruppa D6 av symetrier på sekskanten virker på disse blyglassvinduene ved
rotasjoner i planet, og rotasjoner i rommet om digonalene som svarer til speilinger
i planet.

a) Beskriv gruppevirkningen som permutasjoner på de 12 delene.

b) Hvor mange forskjellige vindu kan vindusmakeren lage når han har 3 glass-
farger til rådighet og to vinduer betraktes som like dersom de kan rotere over
i hverandre i rommet.

Oppgave 3 Betrakt mengden R = {

a 0 0
b a 0
c d a

 | a, b, c, d ∈ Z2}.

a) Vis at R er en ikkekommutativ ring med enhetselement under vanlig
matrisemultiplikasjon modulo 2.

b) Finn 5 ekte ideal i R.

c) La R∗ være gruppa av enheter i R. Vis at R∗ er isomorf med gruppa D4.

Oppgave 4 Betrakt gruppa Gl2(Z5) av inverterbare 2 × 2-matriser over Z5
under matrisemultiplikasjon. i.e.

Gl2(Z5) = {
(

a b
c d

)
| a, b, c, d ∈ Z5, ad− bc 6= 0 mod 5}.

a) Finn ordenen til Gl2(Z5)?

b) Finn ordenen til undergruppa Sl2(Z5) bestående av de matrisene i Gl2(Z5)
som har determinant lik 1 modulo 5, og finn senteret Z til Sl2(Z5).

c) Hvor mange Sylow-5-undergrupper har gruppa Sl2(Z5)/Z?


