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Απαντήστε και στα τρία θέματα. 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  (4 μονάδες) 

α) Κατασκευάστε έναν μη τετριμμένο ομομορφισμό από την ομάδα ℤ14 στην ℤ21. 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

β) Δείξτε ότι το σύνολο ℤ𝑝
∗

 ={ 1̅,…, 𝑝 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅}, όπου p ∈ ℕ πρώτος, είναι στην ομάδα με πράξη τον 

πολλαπλασιασμό. Χρησιμοποιώντας αυτό, δείξτε ότι για α ∈ ℤ που δεν διαιρείται από τον p, 

ισχύει ότι ο αp-1 −1 διαιρείται από τον p. 

γ) Χρησιμοποιώντας το β), βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του 32017 – 1 δια 7. 

δ) Ταξινομήστε την ομάδα ℤ5
∗

 ισομορφικά σύμφωνα με το Θεώρημα Ταξινόμισης Πεπερασμένα 

Παραγόμενων Αβελιανών Ομάδων. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

ε) Δώστε όλες τις μη ισομορφικές αβελιανές ομάδες τάξης 490 σύμφωνα με το παραπάνω 

Θεώρημα και στη συνέχεια συμπτήξτε τες κατά το δυνατόν. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις 

σας. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  (3 μονάδες) 

Έστω η ομάδα μεταθέσεων S4 .  

α) Δώστε όλες τις δυνατές τάξεις στοιχείων της S4 . Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

β) Δώστε όλα τα στοιχεία της εναλλάσσουσας υποομάδας Α4. 

Έστω τώρα κανονικό τετράεδρο με τις κορυφές αριθμημένες 1,2,3,4. 

γ) Αντιστοιχίζοντας συμμετρίες του τετραέδρου σε μεταθέσεις της S4 περιγράψτε γεωμετρικά 

τις συμμετρίες που αντιστοιχούν στις μεταθέσεις (12), (123) και (1234). 

δ) Δείξτε ότι η S4 και η ομάδα συμμετριών του τετραέδρου, Σ4, είναι ισομορφικές και ότι η Α4 

αντιστοιχεί στην υποομάδα των στροφών, R4. 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  (3 μονάδες) 

α) Έστω Χ σύνολο και έστω G ομάδα που δρα πάνω στο Χ. Έστω επιπλέον x ∈ Χ.  

Δώστε τον ορισμό της υποομάδας ισοτροπίας του x, Gx, και της τροχιάς του x, Gx. 

β) Έστω G πεπερασμένη ομάδα, έστω Χ ένα πεπερασμένο G-σύνολο και έστω 8 το πλήθος των 

τροχιών του ⊗ υπό τη δράση της G. Θεωρώντας γνωστό τον τύπο: 

|Gx| = (G : Gz) δείξτε ότι: 8 ∙ |G| = ∑  𝑔∈𝐺 |Xg|. 

γ) Χρησιμοποιώντας το β) βρείτε με πόσου διαφορετικούς τρόπους μπορούν να 

χρωματιστούν οι πλευρές ενός στερεού τετραέδρου όταν διατίθενται 4 χρώματα και 

επιτρέπεται να χρωματιστούν διαφορετικές έδρες με το ίδιο χρώμα. 

 

 

 

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες και 50 λεπτά                                                                  Καλή επιτυχία! 


