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Sissejuhatus algebra struktuuridesse

2. praktikumi ülesanded

Rühmateooria.

Rühma G nimetatakse tsükliliseks, kui leidub g ∈ G nii, et G = 〈g〉 = {gk | k ∈ Z}.

1. Olgu m,n ∈ N, kusjuures m | n. Tõestada, et kujutus ϕ : Zn → Zm,
ϕ(an) = am, on sürjektiivne homomor�sm. (Siin ak tähistab arvu a jäägi-
klassi mooduli k järgi). Leida, millise tuntud rühmaga on isomorfne ϕ tuum
Ker(ϕ).

2. Olgu K4 = {ε, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)} ⊂ A4.

Saab näidata, et K4 on rühma A4 normaaljagaja. Leida kõik A4 kõrvalklassid
K4 järgi. Kas A4/K4 on isomorfne mingi tuntud rühmaga?

3. Leida rühma U(Z21) kõigi elementide järgud ja lahutada see rühm oma
p-komponentide (sisemiseks) otsesummaks.

4. Tõestada, et faktorrühm (Q,+)/(Z,+) on lõpmatu rühm, milles kõigi
elementide järgud on lõplikud.

5. Tõestada, et (mitte tingimata lõplik) rühm G on lihtne Abeli rühm para-
jasti siis, kui |G| on algarv.

6. Tõestada et mittetriviaalne jaguv rühm ei saa olla vaba.

7. Olgu p �kseeritud algarv. Saab näidata, et lõpliku rühma korral on loengu-
konspekti p-rühma X de�nitsioon samaväärne sellega, et rühma X võimsus
on |X| = pk mingi k ∈ N∪{0} korral. Tõestada, et kui p-rühm H on rühma
G normaaljagaja ja G/H on p-rühm, siis ka G on p-rühm.

8. Olgu G lõplik rühm, K lõplik korpus, ϕ : G→ K∗ rühmade homomor�sm
ja kehtigu Kerϕ ≤ H ≤ G. Tõestada, et alamrühm H on G normaaljagaja ja
G/H on tsükliline rühm. Tõestuseta võib kasutada fakti, et tsüklilise rühma
iga alamrühm on tsükliline.

9∗. Tõestada, et kui lõpliku mittetsüklilise rühma kõik pärisalamrühmad on
kommutatiivsed, siis sellel rühmal on vähemalt kolm normaaljagajat.

10∗∗. Olgu n 6= 4 naturaalarv. Tõestada, et sümmeetrilise rühma Sn iga
elemendi σ 6= ε jaoks leidub ρ ∈ Sn nii, et Sn = 〈σ, ρ〉, st rühma Sn vähim
alamrühm, mis sisaldab elemente σ ja ρ.


