
Gruppearbeid 11. januar 2022

Generelt ved gruppearbeid:

(1) Presentasjon av deltakerne, navn, studieprogram, kull.
(2) Velg en deltaker til å dele “whiteboard”, de andre sl̊ar p̊a “Anno-

tate”.

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

0 1 2

0
1
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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Øvingsoppgaver

Oppgave 1. Fyll inn tabellen under s̊a den blir en gruppetabell

e a b c

e e
a a e
b e
c e

Gruppen du f̊ar kalles Klein-4-gruppen.

Oppgave 2. Et element a kalles idempotent dersom a ∗ a = a. Hvor
mange idempotenter kan en gruppe ha? Kjenner du til noen binærop-
erasjoner med flere idempotenter?

Oppgave 3. Hvilke av mengdene danner grupper med matrisemulti-
plikasjon?

(a) GL2(C), mengden av inverterbare 2x2 matriser med komplekse ko-
effisienter.

(b) Mengden av inverterbare 2x2 matriser med heltallskoeffisienter.
(c) SL2(Z), mengden av 2x2-matriser med heltallskoeffisienter og de-

terminant 1.
(d) Mengden av 2x2 matriser med determinant et positivt rasjonalt

tall.
(e) O(2), mengden av ortogonale 2x2-matriser, dvs matriser med reelle

koeffisienter som oppfyller ATA = I der I er identitetsmatrisa.

(f) Matriser p̊a formen

[
a −b
b a

]
der a, b ∈ R og a og b ikke begge er

lik 0.

(g) Matriser p̊a formen

[
a b
b −a

]
der a, b ∈ R og a og b ikke begge er

lik 0.

Oppgave 4 (Utfordring). Finnes det en binæroperasjon som er kom-
mutativ, men ikke assosiativ? Hvis ja, finn et eksempel.

Oppgave 5 (Utfordring). La (S, ∗) være en assosiativ binæroperasjon
med et identitetselement e. Hvis a∗b = e kan vi si noe om b∗a? Greier
du å konstruere noen eksempler?


