
Lista zada« nr 7: grupy rozwi¡zalne

W poni»szych zadaniach �grupa� oznacza grup¦ permutacji lub grup¦ ilorazow¡ � albo po

prostu zbiór z dziaªaniem o trzech wªasno±ciach: dziaªanie jest ª¡czne; istnieje element

neutralny I; ka»dy element σ ma element odwrotny σ̂.

(1) Udowodnij formalnie, »e grupa ilorazowa G/{I} jest przemienna wtedy i tylko
wtedy, gdy grupa G jest przemienna. Czy grupa ilorazowa G/G jest przemienna?

(2) Udowodnij, »e w tabliczce mno»enia grupy G ka»dy wiersz i ka»da kolumna za-
wieraj¡ wszystkie elementy grupy G (ka»dy dokªadnie raz).

(3) Uzasadnij, »e jest tylko jedna mo»liwa tabliczka mno»enia w grupie G = {I, a, b},
która skªada si¦ z trzech elementów. Wywnioskuj, »e grupy trzyelementowe s¡
przemienne.

(4) Utwórz tabliczk¦ mno»enia w grupie H = {I, a, b, c}, gdzie a = (1, 2) · (3, 4),
b = (1, 3) · (2, 4), c = (1, 4) · (2, 3).

(5) Udowodnij, »e s¡ tylko cztery mo»liwe tabliczki mno»enia w grupieG = {I, a, b, c},
która skªada si¦ z czterech elementów. Wywnioskuj, »e grupy czteroelementowe
s¡ przemienne.

(6) Uzasadnij, »e grupy A4 oraz S4 s¡ rozwi¡zalne. Wskazówka: S4 B A4 B H B {I}
dla H z zadania (4).

(7) Udowodnij, »e je±li σ ∈ G, to zbiór wszystkich pot¦g σ (tj. permutacji postaci
σ ·σ · . . . ·σ) tworzy podgrup¦ grupy G (nazywan¡ podgrup¡ generowan¡ przez σ).
Wywnioskuj, »e rz¡d permutacji σ jest dzielnikiem G.

(8) Uzasadnij, »e w grupieG, która skªada si¦ z p elementów, istnieje element a taki, »e
G = {I, a, a2, . . . , ap−1}, gdzie ak to iloczyn k czynników równych a. Wywnioskuj,
»e ka»da taka grupa jest przemienna.

(9) Wywnioskuj, »e ka»da grupa nieprzemienna ma co najmniej sze±¢ elementów.
(10) Uzasadnij, »e s¡ tylko dwa typy grup G o czterech elementach: albo G =

{I, a, a2, a3}, albo G = {I, a, b, c} z tabliczk¡ mno»enia tak¡, jak w zadaniu (4).
(11) Scharakteryzuj w powy»szy sposób wszystkie mo»liwe grupy o sze±ciu elementach.
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