
Gruppearbeid

Generelt ved gruppearbeid:

(1) Presentasjon av deltakerne, navn, studieprogram, kull.
(2) Velg en deltaker til å dele “whiteboard”.
(3) Husk å spørre om alle er enige/er med, og husk å si i fra om du ikke

skjønner noe eller har en annen måte å tenke p̊a. I forelesningene
skal vi lære og ikke prestere.

1. Gruppearbeid A i 13F

Oppgave 1. La

X = {alle fargelagte kvadratiske rammer,

med fargene bl̊a, gul og rød p̊a kantene}.
Gruppen G = D4 virker p̊a X som symmetrier.

(a) La x ∈ X være en ramme med to bl̊ae kanter og to røde kanter,
hvor de røde (eller ekvivalent de bl̊ae) kantene er nabokanter. Hva
er isotropi-undergruppen Gx? Hvor mange elementer har banen til
x ved G? Hva er banen til x ved G?

(b) La ρ1 være rotasjonen med 90 grader mot klokka som element i D4.
Hva er Xρ1?

Oppgave 2. Vis følgende setning.

Setning 47. La X være en G-mengde. Da er Gx en undergruppe av
G for hver x ∈ X.

Oppgave 3. La X være en G-mengde.

(a) La
N = {g ∈ G | g ∗ x = x for alle x ∈ X}.

Vis at N er en normal undergruppe av G.
(b) Definisjoner: Hvis N = {e}, s̊a kalles virkningen av G p̊a X

trofast. Gruppen G virker transitivt p̊a X, hvis for ethvert par av
elementer x1 og x2 i X, s̊a finnes det en g ∈ G slik at g ∗ x1 = x2.

(c) I Oppgave 1, er virkningen av G p̊a X trofast?
(d) I Oppgave 1, er virkningen av G p̊a X transitiv?
(e) Hvis G virker transitivt p̊a X, hvor mange baner har vi i X?

Oppgave 4. La X være en G-mengde.

(a) Vis at funksjonen σg : X → X gitt ved at

σg(x) = g ∗ x
er et element i SX .
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(b) Vis at funksjonen ϕ : G→ SX gitt ved at

ϕ(g) = σg

for alle g ∈ G er en homomorfi av grupper.

2. Gruppearbeid B i 13F

Oppgave 1. (Gammel eksamensoppgave)
Arnt Robert lager trondheimsroser for lokalhistorielaget. Skissen

nedenfor viser en forenklet versjon av rosa.
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Oppgave 6 Arnt Robert lager trondheimsroser for lokalhistorielaget. Skissen
nedenfor viser en forenklet versjon av rosa.

Den består av ti blader i glass, fem store og fem små. Hvert blad kan være enten
rødt, blått eller grønt. Arnt Robert ønsker at hvert medlem av lokalhistorielaget
skal få ei unik rose, og han skiller ikke mellom roser som er rotasjoner eller reflek-
sjoner av hverandre. Hva er det største antallet medlemmer lokalhistorielaget kan
ha for at dette er mulig?

Oppgave 7 La G være en abelsk simpel gruppe med |G| Ø 2. Vis at G er
isomorf med Zp for et primtall p.

Den best̊ar av ti blader i glass, fem store og fem sm̊a. Hvert blad
kan være enten rødt, bl̊att eller grønt. Arnt Robert ønsker at hvert
medlem av lokalhistorielaget skal f̊a ei unik rose, og han skiller ikke
mellom roser som er rotasjoner eller refleksjoner av hverandre. Hva er
det største antallet medlemmer lokalhistorielaget kan ha for at dette er
mulig?

Oppgave 2. Vi har et rundt spisebord med 7 stoler, og vi har 7 per-
soner. La

X = {alle mulig bordplasseringene av de 7 personene rundt bordet}.
La G = 〈a〉 være en syklisk gruppe av orden 7, dvs. a7 = e. Grup-
pen G virker p̊a X ved at a flytter alle personene en plass til høyre.
Hvor mange forskjellige bordplassering har vi n̊ar to bordplasseringer
betraktes som de samme om de kan roteres over i hverandre?

Oppgave 3. La

X = {alle fargelagte kvadratiske rammer,

med fargene bl̊a, gul og rød p̊a kantene}.
Gruppen D4 virker p̊a X som symmetrier. To rammer betraktes som
like hvis de kan roteres eller speiles over i hverandre. Hvor mange
forskjellige rammer finnes det?



3

Oppgave 4. La X være mengden av kvadratiske tepper

1 2 3
4 5 6
7 8 9

med fargen sort eller hvitt i hvert felt. La G = 〈a〉 være en syklisk
gruppe av orden 4 som virker p̊a X ved rotasjoner, der a virker som
rotasjon med 90 grader mot klokka. To tepper betraktes som like hvis
de kan roteres over i hverandre. Hvor mange forskjellige tepper kan en
lage?


