
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 i 18F

Oppgave 1. Vis følgende resultat:

Korollar 46. La G og G′ være to grupper. Hvis G har et element av
orden n og G′ ikke har et element av orden n, s̊a er G 6' G′.

Oppgave 2. La G = Z2 × Z4, og la H = 〈(1, 2)〉 ⊆ G.
Vis at G′ = Z2 × Z4/〈(1, 2)〉 ' Z4.
Hint alternativ 1:

(a) Vis at G′ er en abelsk gruppe.
(b) Hva er ordenen til G′?
(c) Hvilke grupper kan G′ være?
(d) Hva er ordenen til elementet (0, 1) + H i G′?

Hint alternativ 2:

(a) Vis at G er generert av (0, 1) + H.
(b) Kan vi definere en homomorfi ϕ : Z→ G′?
(c) Hva er kjernen til ϕ?

Oppgave 3. Vis følgende setning:

Setning 43. Enhver faktorgruppe av en syklisk gruppe er syklisk.

Oppgave 4. Vis følgende setning:

Setning 44. La G være en gruppe med en normal undergruppe H.
Hvis G er abelsk, vis at faktorgruppen G/H er abelsk.

Oppgave 5: Utfordring. La G være en gruppe med en normal un-
dergruppe H. Hvis H og G/H er abelske grupper, s̊a er ikke nødvendigvis
G en abelsk gruppe. Finn et eksempel p̊a dette.

Øvingsoppgaver i 18F

Eksamen kont 2007 oppgave 1.

(a) Bestem hvor mange ikke-isomorfe abelske grupper det finnes av
orden 8, og skriv disse ned.
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(b) Hvilken av gruppene i a) er faktorgruppen Z4×Z8/〈(1, 2)〉 isomorf
med?

Oppgaver fra boka. Seksjon 14: 26, 30, 35, 37


