
Αλγεβρα Ι, Χειμερινο Εξαμηνο 2019–20 — Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο

Το [Α] συμβολίζει το φυλλάδιο ασκήσεων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος επιλέγοντας «΄Αλλες

Ασκήσεις».

Φροντιστήριο 1.

1. Πόσες πράξεις υπάρχουν στο S αν το S έχει
Α. δύο στοιχεία;

Β. τρία στοιχεία;

Γ. n στοιχεία;

2. Θεωρούμε τις πράξεις στο πρόβλημα 1.Α.

Α. Πόσες είναι αντιμεταθετικές;

Β. Πόσες έχουν ταυτοτικό στοιχείο;

Γ. Πόσες κάνουν το S ομάδα;

3. Περιγράψτε όλους τους πιθανούς πίνακες που προκύπτουν από μια ομάδα τάξης δύο. Εννοείται δεν θεωρούμε

δυο πίνακες διαφορετικούς αν προκύπτουν από την ίδια ομάδα με αλλαγή ονόματος των στοιχείων.

4. Να επαναλάβετε το πρόβλημα 3 αλλάζοντας όμως την τάξη της ομάδας σε τρία.

5. Να επαναλάβετε το πρόβλημα 3 αλλάζοντας όμως την τάξη της ομάδας σε τέσσερα.

Φροντιστήριο 2.

1. Δίνεται μια ομάδα G που έχει ταυτοτικό το e. Δίνονται επίσης a, b, c ∈ G με abc = e. Να αποδείξετε ότι
bca = e.

2. Ασκήσεις 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, και 1.2.5 στις σελίδες 2 και 3 του [Α].

3. ΄Εστω G1 το σύνολο όλων των συναρτήσεων από το R στο R. Δίνεται ότι το G1 είναι ομάδα, με πράξη την

συνήθη πρόσθεση συναρτήσεων.

΄Εστω G2 το σύνολο όλων των συναρτήσεων f από το R στο R, τέτοιων ώστε (∀x ∈ R) f(x) 6= 0. (Με άλλα
λόγια, το G2 αποτελείται από τις συναρτήσεις στο G1 που δεν μηδενίζονται πουθενά.) Δίνεται ότι το G2 είναι

ομάδα, με πράξη τον συνήθη πολλαπλασιασμό συναρτήσεων.

Για i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 και j = 1, 2, δίνεται ένα υποσύνολο Hij της Gj :

H1j = G2

H2j = {f ∈ Gj : f(1) = 0}
H3j = {f ∈ Gj : f(0) = 1}
H4j = {f ∈ Gj : f(1) = 1}
H5j = {f ∈ Gj : f(0) = −1}
H6j = {f ∈ Gj : η f είναι σταθερή}

Για i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 και j = 1, 2, να απαντήσετε τις παρακάτω τρεις ερωτήσεις:
1. Είναι το Hij κλειστό ως προς την πράξη της Gj ;

2. Είναι το Hij κλειστό ως προς το ταυτοτικό της Gj ;

3. Είναι το Hij κλειστό ως προς τα αντίστροφα της Gj ;

Φροντιστήριο 3.

1. Για n = 4 και n = 6 να κάνετε τα Α, Β, Γ, Δ παρακάτω:
Α. Να βρείτε όλους τους θετικούς διαιρέτες του n.



Β. Να βρείτε όλες τις υποομάδες της Zn.

Γ. Είναι όλες αυτές οι υποομάδες κυκλικές;

Δ. Μπορείτε να δείτε (χωρίς απόδειξη) πως τα Α και Β σχετίζονται;

2. Ασκήσεις 1.3.2, 1.3.3, και 2.1.1 στη σελίδα 3 του [Α].

3. Δίνεται μια προσθετική ομάδα G και δυο στοιχεία a, b της G. Να υπολογίσετε τα a+ b, a− b αν
Α. G = Z17, a = 13, b = 8. Β. G = Z30, a = 19, b = 21.
Γ. G = Z42, a = 16, b = 26. Δ. G = Z54, a = 17, b = 39.

4. Δίνεται μια ομάδα G και δυο στοιχεία a, b της G. Να υπολογίσετε τα ab, ab−1
αν

Α. G = U17, a = w13, b = w8
. Β. G = U30, a = w19, b = w21

.

Γ. G = U42, a = w16, b = w26
. Δ. G = U54, a = w17, b = w39

.

5. Δίνεται n ∈ Z, n ≥ 2 και δυο στοιχεία a και b της Zn, όπου b είναι το άθροισμα 1 + 1 στην Zn. Αν

a− b = a+ b στην Zn, τότε:

Α. a = 0. Β. a = 1. Γ. a = −a. Δ. n = 4. Ε. x− b = x+ b ∀x ∈ Zn.

Λύση: Θα δείξουμε εδώ ποιές σκέψεις «στο πρόχειρο» θα μας οδηγούσαν στη λύση. Το b «μοιάζει» να
είναι 1 + 1 = 2, και, με μια γρήγορη ματιά, τα Α, Β, Γ δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να είναι σωστά.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι στις εξετάσεις του μαθήματος μόνο μια επιλογή θα είναι «σωστή», δηλαδή

«αληθής», δηλαδή, για να ακριβολογούμε, πάντα αληθής, ανεξαρτήτως των πληροφοριών που δεν δίνονται (εδώ,

για παράδειγμα, δεν δίνονται οι τιμές των a και n).

Εξετάζουμε τώρα την Δ: Αφου «a− 2 = a+ 2», μοιάζει «−2 = 2» δηλ. «2 + 2 = 0», που ισχύει στην Z4. Εκ

πρώτης όψεως λοιπόν, το Δ μοιάζει σωστό. ΄Ενα ακόμη πιο σημαντικό πράγμα που ξέρουμε τώρα, είναι ότι αν

n = 4 το a − 2 = a + 2 ισχύει για a = 0, 1, 2, 3. Αυτό σημαίνει ότι τώρα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι είναι
λάθος να ισχυριστούμε ότι το a είναι απαραίτητα ίσο με 0, δηλαδή η επιλογή Α είναι λάθος. Για τον ίδιο λόγο
είναι λάθος και οι Β, Γ (οι λεπτομέρειες για την επιλογή Γ είναι: αν a = 1 στην Z4, τότε −a = 3, άρα είναι
λάθος να ισχυριστούμε ότι a = −a).
Μια ματιά όμως στα παραπάνω δείχνει ότι χρησιμοποιήσαμε ότι a − b = a + b ∀a ∈ Z4. ΄Αρα και η Ε μοιάζει

σωστή.

Το δύσκολο τώρα είναι να βρούμε ότι η Δ είναι λάθος. Στο «πρόχειρο» πρέπει να αντιληφθούμε ότι το «4 = 0»
δεν ισχύει μόνο στην Z4 αλλά και στην Z2. Δηλαδή υποψιαζόμαστε ότι το συμπέρασμα n = 4 είναι λάθος, και
το επαληθεύουμε ως εξής:

Θα μπορούσε n = 2 και a = 1, αφού το μόνο που ξέρουμε είναι το a − b = a + b, που ισχύει (αν n = 2 τότε
b = 1 + 1 = 0). ΄Αρα το συμπέρασμα «n = 4» είναι λάθος.

Βρήκαμε ότι οι Α, Β, Γ, Δ είναι λάθος. ΄Αρα η Ε πρέπει να είναι η σωστή. Είδαμε άλλωστε ότι «μοιάζει» σωστή.

Αν όμως θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η Ε είναι (πάντα) αληθής, μπορούμε να το ελέγξουμε ως εξής:

Αν a− b = a+ b, τότε −a+ a− b = −a+ a+ b, δηλ. −b = b, δηλ. (∀x ∈ Zn) x− b = x+ b.

6. Αν το στοιχείο a μιας ομάδας G παράγει την G, δείξτε ότι το ίδιο ισχύει και για το στοιχείο a−1
.

7. Δείξτε ότι αν μια ομάδα έχει ένα μοναδικό γεννήτορα τότε έχει το πολύ δύο στοιχεία. (Υπόδειξη: βλ.

προηγούμενη άσκηση.)

8. Δείξτε ότι κάθε κυκλική ομάδα είναι αβελιανή.

9. Με ανάλογο τρόπο όπως βρήκαμε τις συμμετρίες τριγώνου στη διάλεξη 7, να βρείτε:

Α. Τις συμμετρίες του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Β. Τις συμμετρίες του ρόμβου.

Γ. Ανατρέχοντας στη άσκηση 5 του φροντιστηρίου 1: Ποιος από τους δύο πιθανούς πίνακες αντιστοιχεί στην

πράξη του Α; Του Β;



Φροντιστήριο 4.

1. Δίνεται το στοιχείο σ της S5 με σ(1) = 2, σ(2) = 3, σ(3) = 5, και σ(4) = 1. Να γράψετε το σ στη μορφή
«2× 5 πίνακα». Μετά να υπολογίσετε το σ−2

.

2. Α. Δίνεται η ομάδα D3 = {ι, ρ, ρ2, µ, µρ, µρ2} των συμμετριών του τριγώνου, όπου ρ = (123) και µ = (12).
Αν ρa := ρa

και µa := µρa (a = 0, 1, 2), να δείξετε ότι µaρb = ρ−1
b µa (a, b = 0, 1, 2). Μετά να δείξετε ότι

µaρ
−1
b = ρbµa (a, b = 0, 1, 2).

Β. Ξεχάστε τώρα το συμβολισμό του μέρους Α, και υποθέστε ότι µ και ρ είναι τυχαία στοιχεία μιας ομάδας G
τέτοια ώστε ρ3 = ρ0 = µ2

και µρ2 = ρµ. Με τον ίδιο ορισμό των ρa, µa όπως στο μέρος Α, δείξτε ότι οι

σχέσεις στο μέρος Α εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Να επαναλάβετε την άσκηση 2 «αλλάζοντας το τρίγωνο σε τετράγωνο». Οπότε τώρα, στο μέρος Α,

ρ = (1234), και D4 = {ι, ρ, ρ2, ρ3, µ, µρ, µρ2, µρ3}. Επίσης τώρα οι δείκτες a και b παίρνουν τις τιμές 0, 1, 2, 3.
Τέλος, στο μέρος Β, οι σχέσεις που υποθέτουμε ότι ισχύουν είναι ρ4 = ρ0 = µ2

και µρ3 = ρµ.

4. Σχεδιάστε ένα κανονικό πεντάγωνο. Ονομάστε τις κορυφές 1, 2, 3, 4, 5 (συνεχόμενα και με τη θετική φορά
περιστροφής). Δεδομένων των ασκήσεων 2 και 3, δεν είναι έκπληξη ότι η ομάδα συμμετριών του πενταγώνου

γράφεται ως D5 = {ι, ρ, ρ2, ρ3, ρ4, µ, µρ, µρ2, µρ3, µρ4} με ρ = (12345) και µ να είναι η ανάκλαση ως προς τη
μεσοκάθετο κάποιας σταθερής πλευράς του πενταγώνου. (Υπάρχουν πέντε πιθανές επιλογές του µ, διαλέξτε
όποια θέλετε, και κρατήστε τη σταθερή στα παρακάτω.)

Α. Σχεδιάστε τους άξονες συμμετρίας του πενταγώνου και σημειώστε στο σκίτσο σας σε ποιά ανάκλαση της D5

αντιστοιχεί κάθε άξονας. (Οι ανακλάσεις στην D5 είναι οι µ, µρ, µρ
2
, µρ3, µρ4

. Υπολογίστε τις.)

Β. (Προαιρετικό, κάντε τόσο, όσο νομίζετε ότι σας ωφελεί:) Να επαναλάβετε την άσκηση 2 «αλλάζοντας το

τρίγωνο σε πεντάγωνο».

5. Να επαναλάβετε την άσκηση 4 «αλλάζοντας το πεντάγωνο σε εξάγωνο». (Τώρα για τις έξι πιθανές επιλογές

του µ δεν αρκούν οι μεσοκάθετοι των πλευρών, χρειάζονται και οι «διαγώνιοι του εξαγώνου».)

6. Ασκήσεις 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, και 3.1.6 στις σελίδες 4 και 5 του [Α].

Φροντιστήριο 5.

1. Ασκήσεις 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, και 5.1.7 στις σελίδες 5 και 6 του [Α]. (Στην 5.1.2 υπάρχει ένα

τυπογραφικό λάθος, λέει «γινόμενο μεταθέσεων» και εννοεί «γινόμενο αντιμεταθέσεων».)

2. Να υπολογίσετε τα παρακάτω γινόμενα στην S8. Οι απαντήσεις να εκφρασθούν και στην μορφή «γινόμενο

ξένων κύκλων» και στην μορφή «πίνακας με δύο γραμμές».

Α. (1 4 5)(7 8)(2 5 7) Β. (1 3 2 7)(4 8 6) Γ. (1 2)(4 7 8)(2 1)(7 2 8 1 5)

3. Θεωρήστε την υποομάδα An της Sn.

Α. Για n = 3, υπολογίστε την An. Είναι η An ισόμορφη με κάποια γνωστή μας ομάδα;

Β. Να επαναλάβετε το πρώτο μέρος για n = 4. (Υπόδειξη: Με 12 στοιχεία, οι γνωστές μας ομάδες είναι οι
Z12, D6. Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση «x

2 = ταυτοτικό» στις A4 και D6;)

4. Βρείτε το πηλίκο q και το υπόλοιπο r της Ευκλείδειας Διαίρεσης του m με το n αν n = 9 και
Α. m = 42 Β. m = −42.

5. Αν H,K είναι υποομάδες της ομάδας G, αποδείξτε ότι και η H ∩K είναι υποομάδα της G.

6. Δίνονται θετικοί ακέραιοι a, b.
Α. Ορίστε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο c των a, b.
Β. Χρησιμοποιήστε την προηγούμενη άσκηση (την άσκηση 5) για να δείξετε (με c =ΕΚΠ(a, b)) ότι το c διαιρεί
κάθε άλλο κοινό πολλαπλάσιο των a, b.



Υπόδειξη: x ∈< y >⇔ y|x. Γ. ΄Εστω d =ΜΚΔ(a, b). Δείξτε cd = ab, όπου c =ΕΚΠ(a, b).

Φροντιστήριο 6.

1. Α. Πόσες λύσεις έχει το σύστημα x10 = x0, x21 = x0
σε μια ομάδα;

Β. Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση x10 = x0
σε μια ομάδα τάξης 21;

2. Αποδείξτε ότι αν H και K είναι υποομάδες της G και #H = 1024,#K = 125, τότε H ∩K = {e}.

3. Αποδείξτε ότι μια ομάδα με 32 στοιχεία περιέχει ένα μοναδικό στοιχείο περιττής τάξης.

4. Βρείτε το G/H αν: Α. G = Z, H = 2Z Β. G = Z, H = 3Z Γ. G = Z, H = 6Z
Δ. G = 2Z, H = 6Z Ε. G = 3Z, H = 6Z Ζ. G = Z12, H =< 9 >

5. Ασκήσεις 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.16 (συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου μέρους της 8.1.15 — αυτό το

μέρος ανήκει κανονικά στην 8.1.16, πρόκειται για τυπογραφικό λάθος στο [Α]), 8.1.17, 8.2.1, και 8.2.2 του [Α].

6. Δίνεται η ομάδα G = S4 και η υποομάδα H = {ι, (12)(34), (13)(24), (14)(23)}.
Α. Να βρείτε όλα τα αριστερά σύμπλοκα.

Β. Να βρείτε όλα τα δεξιά σύμπλοκα.

Γ. Είναι η H κανονική υποομάδα της G;

7. Δίνεται η ομάδα G = S4 και η υποομάδα H = {ι, (13), (13)(24), (24))}.
Είναι η H κανονική υποομάδα της G;

Φροντιστήριο 7.

1. Δίνεται μια ομάδα G.
Α. ΄Εστω t ∈ G. Ορίζουμε μια συνάρτηση ft : Z→ G ως εξής:
ft(a) := ta

ΝΔΟ η ft είναι ομομορφισμός.

Β. ΝΔΟ δεν υπάρχουν άλλοι ομομορφισμοί f : Z→ G εκτός από αυτούς του Μέρους Α.

2. Είναι η f : Zm → Zn ομομορφισμός, αν

Α. m < n και (∀a ∈ Zm) f(a) := a;
Β. m = 5, n = 2, και (∀a ∈ Zm) f(a) := amodn;
Γ. m = 6, n = 2, και (∀a ∈ Zm) f(a) := amodn;

3. Α. Βρείτε όλους τους ομομορφισμούς από την Zn στην S3 αν n = 3.
Β. Βρείτε όλους τους ομομορφισμούς από την Zn στην S3 αν n = 4.
Γ. Βρείτε όλους τους ομομορφισμούς από την Zn στην S3 αν n = 5.
Δ. Βρείτε όλους τους ομομορφισμούς από την Zn στην S3 αν n = 6.

4. Ασκήσεις 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, και 8.2.9 του [Α].

Φροντιστήριο 8.

1. Ασκήσεις 8.2.5, 8.2.10, 8.2.11 (στην 8.2.11 υπάρχει τυπογραφικό λάθος, αντί «μονομορφισμός» γράψτε

«ομομορφισμός»), 8.3.2, 8.3.3, και 8.3.4 του [Α].

2. Απαντήστε την ερώτηση «Είναι οι ομάδες G1 και G2 ισόμορφες;» αν

Α. G1 = Z3 × Z2 με την «προφανή» πράξη (δηλ: κάθε συντεταγμένη χωριστά) και G2 = Z6.

Β. G1 = Z4 × Z2 με την «προφανή» πράξη (δηλ: κάθε συντεταγμένη χωριστά) και G2 = Z8.

Γ. G1 = R∗, G2 = R+
.



Δ. G1 = Q∗, G2 = Q+
.

Ε. G1 = Q, G2 = Q+
.

3. ΄Εστω f, g, h, k οι συναρτήσεις R∗ → R∗
που ορίζονται ως εξής:

f(x) =
1
x
, g(x) = − 1

x
, h(x) = x, k(x) = −x

΄Εστω G1 = {f, g, h, k}. Θεωρήστε γνωστό ότι η G1 είναι ομάδα με πράξη την σύνθεση συναρτήσεων.

Α: Κατασκευάστε τον πίνακα της G1.

Β: Βρείτε μια γνωστή μας ομάδα G2 και έναν ισομορφισμό f : G1 → G2.

Φροντιστήριο 9.

1. Βρείτε όλους τους γεννήτορες της Z32.

2. Α. Βρείτε όλες τις υποομάδες της Z12.

Β. Ποιά από αυτές είναι η < 10 >;
Γ. Να επαληθεύσετε το μέρος Β με όσο πιο στοιχειώδη τρόπο μπορείτε.

3. Ασκήσεις 7.1.1 (16 και 17), 7.1.3, 8.1.1, 8.1.2, και 8.1.3 του [Α]. Στις 8.1.2 και 8.1.3, αν p = 3, q = 5, r = 2,
να βρείτε και τους γεννήτορες (όχι μόνο το πλήθος τους).

Φροντιστήριο 10.

1. Α. Πόσες λύσεις μπορεί να έχει η εξίσωση x2 = 1 σε μια ακέραια περιοχή;
Β. Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση x2 = 1 στον δακτύλιο Z12;

Γ. Πόσες λύσεις μπορεί να έχει η εξίσωση (1 + 1)2x2 = 1 σε ένα σώμα;
Δ. Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση (1 + 1)2x2 = 1 στον δακτύλιο Z15;

2. Ασκήσεις 8.3.5, 8.3.6, και 9.2.1 του [Α].

3. Δίνεται ένας δακτύλιος R τέτοιος ώστε 1 6= −1 στον R. ΝΔΟ αν η R×
δεν είναι άπειρη τότε έχει άρτια

τάξη.

4. Δίνεται ένας δακτύλιος R τέτοιος ώστε 1 6= −1 στον R και η R×
είναι πεπερασμένη κυκλική με γεννήτορα a.

Από την προηγούμενη άσκηση, η τάξη του a είναι κάποιος άρτιος ακέραιος 2n. ΝΔΟ an = −1 στον R.

5. ΝΔΟ ο δακτύλιος R = Z7 είναι όπως την προηγούμενη άσκηση. Να βρείτε κάποιο γεννήτορα. Να

επαληθεύσετε την ισότητα της προηγούμενης άσκησης.

6. Να επαναλάβετε την προηγούμενη άσκηση με R = Z23.

7. Δίνεται ένας δακτύλιος R τέτοιος ώστε η R×
είναι πεπερασμένη και η εξίσωση x2 = 1 έχει τουλάχιστον

τρεις λύσεις στον R. ΝΔΟ η R×
δεν είναι κυκλική.

8. Δίνεται ένας πρώτος p και ένας θετικός ακέραιος s. ΝΔΟ αν η Z×ps είναι κυκλική τότε p 6= 2 ή s ∈ {1, 2}.
Παρεμπιπτόντως, το αντίστροφο ισχύει αλλά είναι πιο δύσκολο, το πρόβλημα «πότε είναι η Z×n κυκλική» το
έλυσε ο Gauss.

Φροντιστήριο 11.

1. Ασκήσεις 9.2.2, 9.2.3, και 9.2.6 του [Α].



2. Δίνονται οι ακέραιοι x = 23 και y = xx
. Να βρείτε το πολλαπλάσιο του 9 που έχει ελάχιστη απόσταση από

το y.

3. Σύμφωνα με τη μυθολογία της φυλής Επιδέκα, ο θεός επισκέφτηκε τον κόσμο μια μέρα μετά που τον

δημιούργησε. Η επόμενη επίσκεψη του ήταν σε 10 μέρες (δλδ την 11η μέρα του κόσμου), μετά σε 100, κ.ο.κ.

Σύμφωνα με το μάγο της φυλής, σήμερα, παρασκευή, ο θεός θα επισκεφτεί τον κόσμο για 13η φορά. Τι μέρα

της εβδομάδας υποτίθεται ότι δημιούργησε ο θεός τον κόσμο;

4. Αποδείξτε το Θεώρημα τουWilson: Δεδομένου ακεραίου n ≥ 2, (n−1)!modn = n−1⇔ ο n είναι πρώτος.
Υπόδειξη για το αντίστροφο: Αν ο n είναι πρώτος, το Zn είναι ΑΠ, άρα μόνο τα t = 1, t = −1 λύνουν την
t2 = 1. ΄Αρα τα υπόλοιπα t ∈ Z×n ικανοποιούν t 6= t−1

. Διαμερίστε το Z×n σε σύνολα της μορφής {t, t−1}.
Υπόδειξη για το ευθύ: Αν p|n θυμηθείτε τον ομομορφισμό f : Zn → Zp με f(x) = xmod p, και παρατηρήστε
ότι f(1) = 1 άρα f(−1) = −1.


