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1. Θέμα θεωρίας. ^Εστω ὅτι ἡ πολλαπλασιαστικὴ ὁμάδα (G, ·) καὶ ἡ προσθετικὴ ὁμάδα (A,+)
είναι, καὶ οἱ δύο, κυκλικές, τάξεως n. >Αποδεῖξτε ὅτι οἱ ὁμάδες αὐτὲς εἶναι ἰσόμορφες.

μον. 1

Σημείωση. Πέραν τοῦ ὁρισμοῦ, δὲν μπορεῖτε νὰ ἐπικαλεσθεῖτε πρόταση τῶν κυκλικῶν

ὁμάδων.

2. >Αποδεῖξτε ὅτι ἡ ὁμάδα (Z∗13, ·) εἶναι κυκλική, βρίσκοντας ἕνα γεννήτορά της. Βρεῖτε ὅλες

τὶς ὑποομάδες καὶ κατασκευᾶστε τὸ διάγραμμά τους. μον. 1

3. ^Εστω V ἡ ὁμάδα τῶν τεσσάρων τοῦ Klein: V = 〈a, b : a2 = b2 = 1, ba = ab〉. Βρεῖτε ἕναν
ἰσομορφισμὸ μεταξὺ τῆς V καὶ τῆς ὁμάδας Z2 × Z2. μον. 1

4. ^Εστω ἡ ἕκτη διεδρικὴ ὁμάδα D6 = 〈a, b : a6 = 1 = b2, b · a = a5 · b〉. Θεωρῆστε δεδομένο
ὅτι |D6| = 12 καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς D6 εἶναι: 1, a, a2, . . . , a5

, b, ab, a2b, . . . , a5b.
(αʹ) <Υπολογῖστε τὴ δεξιὰ καὶ τὴν ἀριστερὴ κλάση τοῦ a ὡς πρὸς τὴν ὑποομάδα 〈ab〉. Τί
συμπεραίνετε; μον. 1

(βʹ) ^Εστω ἡ ὑποομάδα H = 〈a2〉 τῆς D6. >Αποδεῖξτε ὅτι ἡ H C D6. μον. 1

(γʹ) ^Εστω ἡ ὁμάδα-πηλῖκο D6/H, τὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας νὰ συμβολίζετε μὲ x̄, ὅπου x εἶναι
κάποιο ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς D6. (Προσοχή! Μπορεῖ νὰ εἶναι x , y, ἀλλὰ οἱ κλάσεις x̄, ȳ
νὰ εἶναι ἴσες. Στὴν ὁμάδα D6/H θὰ θεωρήσετε μόνο τὴ μία!) Κατασκευᾶστε τὸν πίνακα

Cayley τῆς D6/H καὶ ἐξηγῆστε γιατὶ ἡ D6/H εἶναι ὁμάδα Klein (βλ. ἄσκηση 3). μον. 1.5

5. ^ΕστωGLn(R) ἡ πολλαπλασιαστικὴ ὁμάδα τῶν n×n ἀντιστρεψίμων πινάκων πραγματικῶν
ἀριθμῶν καὶ SLn(R) τὸ ὑποσύνολό της ἀποτελούμενο ἀπὸ τοὺς πίνακες ὁρίζουσας 1 τῆς

GLn(R).
(αʹ) >Αποδεῖξτε ὅτι SLn(R) C GLn(R). μον. 1

(βʹ) ^Εστω R∗ ἡ πολλαπλασιαστικὴ ὁμάδα τῶν μὴ μηδενικῶν πραγματικῶν καὶ

det : GLn(R)→ R∗ ἡ ἀπεικόνιση, ποὺ στέλνει κάθε πίνακα A ∈ GLn(R) στὴν ὁρίζουσά του

det(A). >Αποδεῖξτε ὅτι ἡ det εἶναι ἐπιμορφισμὸς καὶ ὑπολογῖστε τὸν πυρήνα του. Τέλος,

ἀποδεῖξτε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 1ου Θεωρήματος >Ισομορφισμῶν, ὅτι GLn(R)/SLn(R) � R∗.
μον. 1.5

(γʹ) ^Εχοντας ὁλοκληρώσει τὸ ἐρώτημα (βʹ), θὰ μπορύσατε νὰ συναγάγετε τὸν ἰσχυρισμὸ

(αʹ) δίχως νὰ τὸν ἀποδείξετε; μον. 1


