
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 23F

Alle oppgavene her er gamle eksamensoppgaver om det vi har vært
igjennom s̊a langt unntatt sylowteori.

Oppgave 1. LaG = R\{−1}, alts̊a mengden av alle reelle tall bortsett
fra −1. For to elementer a og b i G, definer

a ∗ b = a+ b+ ab.

(i) Vis at (G, ∗) er en gruppe.
(ii) Vi kan definere operasjonen ∗ p̊a mengden R tilsvarende som oven-

for. Er (R, ∗) en gruppe?

Oppgave 2.

(a) La n ≥ 2, og σ et element i den n-te symmetriske gruppen Sn,
uttrykt som et produkt

σ = s1s2 · · · st

av disjunkte sykler. Hva er sammenhengen mellom ordenen til σ
og lengdene av syklene s1, s2, . . . , st?

(b) Finn et element av orden 6 i S5, og avgjør om denne gruppen har
et element av orden 18.

Oppgave 3. La G være en abelsk gruppe og definer

∆G = {(g, g) ∈ G×G | g ∈ G}.

Vis at ∆G er en normal undergruppe av G×G. Vis at faktorgruppen
(G×G)/∆G er isomorf med G.

Oppgave 4. Beskriv alle abelske grupper av orden 24 opp til isomorfi.
Avgjør hvilken av disse gruppene som er isomorf med gruppen Z12 ×
Z8/〈(3, 4)〉.
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Oppgave 5. La G være en gruppe. Kommutatorundergruppen C(G)
til G er den minste undergruppen av G som inneholder alle kommuta-
torene i G, det vil si alle elementene p̊a formen aba−1b−1 med a, b ∈ G.

(a) La N være en undergruppe av G.
(i) Vis at hvis C(G) ⊆ N , s̊a er N normal i G og gruppen G/N

er abelsk.
(ii) Vis at hvis N er normal i G og gruppen G/N er abelsk, s̊a er

C(G) ⊆ N .
(b) Vis at hvis ϕ : G→ G′ er en gruppehomomorfi og G′ er abelsk, s̊a

er C(G) en normal undergruppe av kjernen til ϕ.

Oppgave 6. La D5 være gruppen av symmetrier av den regulære
femkanten:

(a) Beskriv D5 som en undergruppe av S5, det vil si uttrykk elementene
i D5 som permutasjoner p̊a mengden {1, 2, 3, 4, 5}. Er D5 normal i
S5? Svaret skal begrunnes.

(b) P̊a hvor mange forskjellige måter kan vi fargelegge de fem hjørnene
i den regulære femkanten hvis vi har fire farger tilgjengelige? Vi
oppfatter to farge-legginger som like hvis den ene kan føres over til
den andre ved en av symmetriene i D5 til den regulære femkanten.

Vanskeligere oppgaver

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

Oppgave 8. Sn er gruppen av permutasjoner p̊a mengden {1, 2, ..., n}.
(a) Forklar hvorfor Sn er generert av mengden av alle transposisjoner

(i, j) ∈ Sn.
(i) Vis at gruppen S6 er generert av de fem transposisjonene

(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6) ∈ S6.
(ii) Vis at gruppen S6 er generert av de to elementene

(1, 2), (1, 2, 3, 4, 5, 6) ∈ S6.

(b) Gruppen Sn er alltid generert av transposisjonen (1, 2) og en vilk̊arlig
sykel (1, 2, i3, . . . , in) med {i3, . . . , in} = {3, . . . , n} (dette skal du
ikke vise). La p være et primtall og la H være en undergruppe av
Sp. Vis at hvis H inneholder en transposisjon og p er en divisor i
ordenen til H, s̊a er H = Sp.
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Oppgave 9. La G være en gruppe og H,K to undergrupper. Anta at
K er sentral i G, dvs. gk = kg for alle g ∈ G og alle k ∈ K.

(a) Vis at mengden

∆(H,K) = {(h, k) ∈ H ×K | h = k}
er en normal undergruppe av H ×K, og at mengden

HK = {hk | h ∈ H, k ∈ K}
er en undergruppe av G.

(b) Vis at faktorgruppen (H × K)/∆(H,K) er isomorf med gruppen
HK.

Oppgave 10.

(a) Beskriv gruppa av rotasjonssymmetrier av en terning som en un-
dergruppe av gruppa av permutasjoner p̊a hjørnene av terningen.
(Speiling tas dermed ikke med).

(b) Sultanens hoffjuveler har f̊att i oppdrag å utsmykke terninger med
edelstener som festes til hjørnene i hver terning. Alle terningene
er laget av gull og av samme størrelse. Hoffjuveleren har rubiner,
smaragder og safirer til r̊adighet. Sultanen vil gi disse terningene
til sine barn slik at hvert barn f̊ar en terningsom er forskjellige fra
de andre barnas terninger. Rubinene hoffjuveleren har til r̊adighet
er alle like og det samme gjelder for safirene og for smaragdene.
Hvor mange barn kan sultanen maksimalt ha for at hoffjuveleren
kan tilfredstille dette?


