
Gruppearbeid 12. 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”.

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

Oppgave 1. 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 2. 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 m̊a 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?

Øvingsoppgaver

Oppgave 1. La Zm være heltallene modulo m, for et heltall m. Dan-
ner de en gruppe under multiplikasjon? Hvis ikke, hvilke delmengder
av Zm blir en gruppe under multiplikasjon?

Hvis det blir vanskelig å tenke p̊a en generell m, tenk p̊a Z3, Z4 og
Z6 først.

Oppgave 2. La G være en gruppe og la x og y være elementer i G.

(a) Hvis x− er inversen til x og y− er inversen til y, hva er inversen til
x ∗ y?

(b) Elementet (x ∗ y ∗x− ∗ y−) kalles kommutatoren til x og y. Kan du
tenke deg hvorfor det heter det?

Hint: Hva betyr det at x og y kommuterer?
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Oppgave 3. En alternativ definisjon av en gruppe er en mengde G
med en binæroperasjon ∗ slik at

(i) ∗ er assosiativ, dvs a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c for alle a, b, c ∈ G.
(ii) For en hver a ∈ G finnes det en a− ∈ G slik at

a− ∗ a ∗ b = b = b ∗ a ∗ a−

for alle b ∈ G.

(a) Vis at definisjonen over er ekvivalent med den vi har gitt i kurset
s̊a langt.

(b) Utfordring / lurespørsm̊al: Det du viste i oppgave (a) stem-
mer faktisk ikke. Det finnes nemlig ett eksempel som oppfyller
definisjonen over, men som ikke er en gruppe (finnes kun ett ek-
sempel). Hvis du løste oppgave (a) gjorde du nok en veldig subtil
antagelse som utelukket dette eksempelet. Greier du å finne ut
hvilken mengde jeg tenker p̊a her?

Oppgave 4. Et element eL kalles en venstre-identitet hvis eL ∗ x = x
for alle x. Tilsvarende kalles eR en høyre-identitet hvis x ∗ eR = x for
alle x.

(a) Definer binæroperasjonen x ∗ y = x2y p̊a Q. Har operasjonen noen
venstre-identiteter eller høyre-identiteter? Finn alle.

(b) Bevis at hvis en assosiativ binæroperasjon har b̊ade en venstre-
identitet og en høyre-identitet s̊a har det en (tosidig) identitet.


