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Zadania

1. Udowodnij, że zbiór wszystkich elementów tor-
syjnych w grupie abelowej jest podgrupą.

2. Udowodnij, że {(a, a, a) ∈ (Z2)3∶a ∈ Z2} jest pod-
grupą.

3. Czy istnieje homomorfizm:

a) grupy Z+ na grupę Q+?

b) grupy Z+6 na grupę Z+3?

4. Niech p będzie liczbą pierwszą, zaś G grupą abe-
lową (będziemy stosować notację z +, 0, −a) oraz
Hp = {g ∈ G∶ ∃npng = 0}.

a) Wykaż, że Hp ≤ G.

b) Wykaż, że dla dowolnego automorfizmu
f ∶G→ G, zachodzi f[Hp] =Hp.

5. Rozstrzygnij, czy grupa Q+/Z+ jest torsyjna.

6. Niech p będzie liczbą pierwszą. Grupę skończo-
ną G nazywamy p-grupą, jeśli rząd grupy G jest
potęgą liczby p. Udowodnij, że:

a) każda podgrupa p-grupy jest p-grupą,

b) każdy obraz homomorficzny p-grupy jest p-
grupą.

7. Skonstruować dwa różne ciągi normalne grupy
Z+24 długości 3 i wyznaczyć faktory tych ciągów.

8. Udowodnij, że grupa An jest generowana przez
wszystkie cykle długości 3.

9. Niech G = ⟨(1,2,3), (1,2,3,4,5,6,7,8,9)⟩ ≤ Σ9.
Wykaż, że G ≠ Σ9.

10. Opisz centrum Z(D10) grupy izometrii dziesię-
ciokąta foremnego.

11. Udowodnić, że każda transpozycja jest złożeniem
nieparzyście wiele transpozycji elementów sąsied-
nich.

12. Następujące permutacje przedstawić jako złoże-
nie transpozycji:

a) (1,3,4,2),
b) (1,3,2,4).

13. Niech G będzie grupą abelową oraz H = {g ∈
G∶ ∃mm ⋅ g = 0} oraz Hp = {g ∈ G∶ ∃npng = 0}.
Udowodnij, że H ≃ ⊕p∈P Hp, gdzie P to zbiór
liczb pierwszych.

14. Niech n > 0, oraz G niech będzie grupą abelową.
Niech Hn = {n ⋅ g∶ g ∈ G}. Wykazać, że:

a) Hn jest grupą,

b) dla dowolnego automorfizmu f ∶G→ G, zacho-
dzi f[Hn] =Hn.

15. Niech G = Z2⊕Z2⊕Z8⊕Z9⊕Z9⊕Z5⊕Z125⊕Z7.
Opisz H2, G/H2, H25, G/H25.

Zadania domowe

1. Wypisać tabliczkę mnożenie w grupie D6 izome-
trii sześciokąta foremnego. Znaleźć centrum tej
grupy.

2. Podaj przykład dwóch różnych pierścieni P,R ta-
kich, że grupy U(P ), U(R) są izomorficzne. Od-
powiedź uzasadnij.

3. Ile elementów rzędu 6 zawierają grupy Σ6 oraz
A6? Odpowiedź uzasadnić.

4. Czy prawdziwe są następujące wynikania? Odpo-
wiedź uzasadnij!

a) każda właściwa podgrupa G jest cykliczna, to
G też jest cykliczna?

b) każda właściwa podgrupa G jest cykliczna i G
jest abelowa, to G też jest cykliczna?

c) G jest cykliczna, to każda jej podgrupa jest
cykliczna?

5. Niech p będzie liczbą pierwszą. Ile podgrup za-
wiera dowolna grupa rzędu p2? Rozważ dwa przy-
padki i uzasadnij odpowiedź.
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