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שאלות חימום
שאלות החימום הן שאלות קלות יותר בדרך כלל ,אבל כדאי מאוד לוודא שיודעים איך לפתור
אותן ,אפילו בעל פה.
שאלה .1
תהי  Gחבורה סופית ,ויהי  g ∈ Gאיבר מסדר  .kהוכיחו שהשיכון ממשפט קיילי שולח
את  gלמכפלת מחזורים זרים מאורך .k
שאלה  .2מצאו בעזרת משפט קיילי שיכון  φ : U8 → S4וכתבו אותו באופן מפורש.
שאלה  .3מצאו את הסדרים של כל תת־חבורות סילו של  .S5מי מהן אבליות?

שאלות רגילות
שאלה  .4יהיו  p ≤ qראשוניים )לאו דווקא שונים(.
 .1הוכיחו שכל חבורה מסדר  pq nעבור  n ∈ Nאינה פשוטה.
 .2הוכיחו שגם חבורות מסדר  56או  63הן לא פשוטות .זה שונה מהסעיף הקודם.
שאלה  .5יהי  pמספר ראשוני.
 .1תהי  Gחבורה לא אבלית מסדר  .p3הוכיחו כי .Z(G) = G′
 .2תהי  Gחבורה סופית ,ונניח | .p| |Gהוכיחו שקיים  z ∈ Gמסדר  pכך ש CG (z)-מכיל
תת־חבורת -pסילו של  .Gרמז :בחרו איבר השייך למרכז של תת־חבורת -pסילו.
שאלה  .6תהי חבורה  Gמסדר  ,pt mכאשר  pראשוני m > 1 ,טבעי שזר ל p-ו.t ∈ N-
 .1נניח ש |G|-לא מחלק את !) mניתן להסתפק בכך ש |G|-לא מחלק את !  .(npהוכיחו
כי  Gלא פשוטה .רמז :העידון של משפט קיילי.
 .2הוכיחו שחבורות מסדרים  150 ,36או  160אינן פשוטות.
שאלה  .7תהינה  G, Hחבורות.
∼ )Inn(G) × Inn(H
 .1הוכיחו כי )= Inn(G × H

1

∼ )  Inn(S3ומצאו אוטומורפיזם שאינו פנימי של החבורה .S3 × S3
 .2הוכיחו כי = S3
רמז :נוח לחשוב על  S3 × S3כתת־חבורה של  S6ושם לחפש אוטומורפיזם.
שאלה  .8תהי  Gחבורה.
 .1הוכיחו כי ) .Inn (G) ▹ Aut(Gרמז :הראו כי ) φ ◦ γg ◦ φ−1 = γφ(gלאיברים
מתאימים.
 .2הוכיחו שאם } ,Z(G) = {eאז } CAut(G) (Inn(G)) = {idובפרט מתקיים
}.Z(Aut(G)) = {id
שאלה  .9תהי  Gחבורה ,ותהי  H Gתת־חבורה המוכלת ממש ב.G-
∪
 .1הוכיחו שאם  Gסופית ,אז גם האיחוד  g∈G gHg −1מוכל ממש ב .G-רמז :העזרו
באינדקס של המנרמל.
 .2כעת לא נניח ש G-סופית ,אבל שהאינדקס ∞ < ] [G : Hעדין סופי .הוכיחו שהסעיף
הקודם עדין נכון .רמז H :מכילה תת־חבורה נורמלית וקצת משפטי האיזומורפיזם.

שאלות אתגר
שאלה  .10תהי  Gחבורה מסדר  .nהוכיחו כי השיכון  G → Snממשפט קיילי אינו שיכון
לתוך  Anאם ורק אם תת־חבורה -2סילו של  Gהיא ציקלית לא טריוויאלית .רמז :העזרו
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