
Gruppearbeid

Generelt ved gruppearbeid:

(1) Presentasjon av deltakerne, navn, studieprogram, kull.
(2) Velg en deltaker til å dele “whiteboard”.

1. Gruppearbeid A i 2F

Oppgave 1. La Z3 = {0, 1, 2} være de hele tallene modulo 3 under
addisjon. Finn gruppetabellen til Z3:

0 1 2

0
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2

Oppgave 2. Hvilke av tilfellene under gir den gitte binære operasjonen
opphav til en gruppe?

(a) Gir den binære operasjonen

∗((a, b)) = a + b + 2

for a, b ∈ R, en gruppestruktur p̊a R?
(b) Gir den binære operasjonen

∗((a, b)) = minimum av a og b = min{a, b}
for a, b ∈ R, en gruppestruktur p̊a R?

(c) Gir den binære operasjonen

∗((a, b)) = a

for a, b ∈ R, en gruppestruktur p̊a R?
(d) Gir multiplikasjon av komplekse tall en gruppestruktur p̊a C∗ =
{z ∈ C | z 6= 0}. La G være delmengden {1, i,−1,−i} av C. Blir
G under multiplikasjon en gruppe?

(e) La M2(R) betegne mengden av alle 2 × 2-matrisene over de reelle
tallene. La

∗((A,B)) = A ·B
for A,B 2×2-matriser over R, der A·B er matrisemultiplikasjonen.
Blir dette en gruppe? Hvilke delmengder av M2(R) blir en gruppe
under matrisemultiplikasjon?

Oppgave 3.

(a) For de tilfellene som er grupper i Oppgave 2, avgjør om de er
abelske grupper.

(b) Finn et eksempel p̊a en endelig gruppe som er ikke abelsk?
Hint: Har du sett alle videoene?
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2. Gruppearbeid B i 2F

Disse oppgavene er utfordrende, men det er viktig og god trening å
prøve seg p̊a de. Vi g̊ar gjennom disse etter gruppearbeidet.

Oppgave 4. Vis følgende setning:

Setning 4. La (G, ∗) være en gruppe. Vis at for enhver a ∈ G, s̊a
eksisterer det bare ett element a′ ∈ G slik at

a′ ∗ a = e = a ∗ a′,
hvor e betegner identitetselementet i G.

Hint: Bruk de egenskapene vi nettopp har vist for grupper.

Oppgave 5. La G = {e, a, b} være en gruppe med tre elementer. Hva
kan den binære operasjonen være n̊ar e betegner identitetselementet?

Hint: Bruk multiplikasjonstabell for G. Den må starte slik:

e a b

e e a b
a a
b b

N̊ar du kommer fram til svaret: Har vi sett noe som likner før?


