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În clasa a XII-a noţiunea de lege de compoziţie, proprietăţile acestora, noţiunea de grup sau 

de altă structură algebrică se înţelege uşor. La prezentarea regulilor de calcul într-un grup – am 

putea spune – nu întâmpinăm greutăţi, chiar din contră: elevilor li se pare că este o lecţie banală cu 

câteva teoreme evidente care “se cunosc deja”. Confuzia apare din cauza notaţiei şi anume: în 

aproape toate manualele şi culegerile utilizate la clasă, grupul este notat – pentru a uşura scrierea- 

multiplicativ, astfel elevii se gândesc la înmulţire şi bagatelizează importanţa acestor 

proprietăţi/teoreme. În momentul în care apar problemele/aplicaţiile, elevii realizează că aceste 

exerciţii nu sunt deloc uşoare şi doar după mai multe probleme abordate în clasă au şi ei câteva idei 

de rezolvare. Deprinderile, tehnicile se formează prin exerciţiu, acesta fiind motivul pentru care am 

ales spre prezentare câteva asemenea probleme. 

 

Problema 1. Fie ),( G  un grup şi Gba ,  astfel încât baab  . Arătaţi că: 

a) Znbaba nn   

b) Znmabba mnnm  ,  

Rezolvare:  

a) Se va utiliza metoda inducţiei matematice pentru Nn . 

Pentru 0n  avem bbbeebbaba  00  sau pentru 1n : baabbaba  11 , evident 

adevărate. Presupunând propoziţia adevărată pentru kn  , adică kk baba  , putem arăta pentru 

1 kn  în felul următor: 11   kkkkk babaaababaaba . Dacă Nnn  0 , deci 

nnnn baabbaba   )()( 11 . 

b) Ne bazăm pe cele demonstrate anterior şi folosim în continuare metoda inducţiei matematice 

pentru Nn . Pentru 0n  avem mmmmmm aaeaeaabba  00 , adevărat. Dacă 

presupunem că propoziţia este adevărată pentru kn  , adică mkkm abba  , atunci 

abbabbabbbaba kmkmkkmkm 11   , ceea ce înseamnă că s-a dovedit propoziţia adevărată şi 

pentru 1 kn . Dacă Nnn  0 , deci mnmnnmnm ababbaba   )()( 11 . 



Problema 2. . Fie ),( G  un grup şi Gba ,  astfel încât 22 , abba  . Arătaţi că: 

a) dacă abax  , atunci ex 3  

b) dacă 1 abax , atunci ex 3  

c) dacă nabx )( , atunci Znex  , . 

Rezolvare: 

Din ipoteză avem: 4222 )( bbab  , de unde 3be   şi analog 4222 )( aaba  , de unde 

3ae  . 

a) eaaeaaabababbbbbababaabaabaabaabaabax  3232233 )( . 

b) eaaaeaaababebebaabaabaabaabax   11131111313 )( . 

d) Zneeaaax nnn  )()( 32 . 

Problema 3. . Fie ),( G  un grup şi Gcba ,,  astfel încât 222 ,, accbba  . Arătaţi că: 

a) dacă abcx  , atunci ex  . 

b) dacă 1 abcx , atunci 12  ax  şi 23 ax  . 

c) dacă 21  nnn cbax , atunci  Nnax , . 

d) dacă ecba pnm  , atunci ea mpn  653 . 

Rezolvare: 

Din ipoteză avem: 78424222 )()( aeaaccba  , analog ecb  77 . De asemenea 

4222 )( aacb  . 

a) eaaaaabcx  724 . 

b) 1623224212 )()()(   aaaaaaabcx . 

22411123 aaabcabcaxxx   . 

c) aeaaaaaaaaaax nnnnnnnnn   17778742442214 )()()( . 

d) ecba pnm  , deci eaaaa pnmpnm   2424 )()( , de unde 

pnmpnmpnmpnm aeaaaeaaaaaa 53653677724  . 

 

Problema 4. . Fie ),( G  un grup şi Gba ,  astfel încât eab  . Arătaţi că: eba  . 

Rezolvare:  

1111   babaeebabbeab  şi atunci ebbba  1 . 

 

Problema 5. Fie ),( G  un grup în care ex 3  şi Gyxxyyx  ,,2222 . Arătaţi că grupul este 

comutativ. 



Rezolvare:  

Dacă în a doua relaţie din ipoteză alegem 2xx  şi 2yy  , atunci obţinem 

eyxeexyeyxxyxyyxxyyxxyyx  3333444422222222 )()()()(  şi deci yxxy   

oricare ar fi elementele Gyx , .  

 

Problema 6. Fie ),( G  un grup cu proprietatea  ex 3  şi Gyxyxxy  ,,)()( 22 . Arătaţi că 

grupul este comutativ. 

Rezolvare:  

12223 )()()()()(  xyyxxyyxxyxyxye . De asemenea )()()()( 123 yxxyyxyxyxe   şi 

deci yxxy   oricare ar fi elementele Gyx , . 

 

Problema 7. Fie ),( G  un grup în care Gyxyxxy   ,,11 . Arătaţi că grupul este abelian. 

Rezolvare:  

Dacă în relaţia din ipoteză luăm 1yy  , atunci obţinem exyxyxyxyxy   2111 )()( . 

În acest rezultat alegem mai întâi 2xy  , după aceea xy   şi vom avea 

ex
exexxy

exexxy








 2

422

6232

)(

)(
 pentru orice Gx . 

Continuarea acestei rezolvări este o problemă sine stătătoare bine cunoscută: 

Gyxxyyxxxyyxyxyyxxyxyeexyxyexy  ,,)( 222 . 

 

Problema 8. Fie ),( G  un grup şi Gba ,  astfel încât eba  45  şi 3baab  . 

Arătaţi că: baba 2  şi baab  . 

Rezolvare:  

Pentru prima cerinţă: babaebaabaabaabaaabba  563332 . În cazul celei de-a doua 

relaţii pornim din baba 2  şi compunem cu 3b  din stânga, astfel ca să avem 

abababbab  23423 . Urmează ca această relaţie să fie compusă din dreapta cu 3b  pentru a 

obţine 3233423 abababbab  , ceea ce trebuia demonstrat. 

 

Problema 9. Fie ),( G  un grup şi Gba ,  astfel încât ea 6  şi abab 4 . Arătaţi că: eb 3  şi 

baab  . 

 

 



Rezolvare:  

Pornind din a doua relaţie din ipoteză putem scrie următorul şir de implicaţii: 

ababbababb
b

aabbababbabbabbabab 224

2

2624224 


  

ebaababababbababbab
b

abab 


 33634232322 . 

A doua cerinţă este banală, şi anume baabebaabbabababab  34 . 

 

Problema 10. Fie ),( G  un grup şi Gba ,  astfel încât eba  26  şi baba 3 . Arătaţi că 

baab  . 

Rezolvare:  

Dacă eb 2 , atunci 1 bb . Pornind din a doua relaţie din ipoteză putem obţine următorul 

rezultat: babababba
b

baba 


 3233  şi atunci 

bbaabbabbabbabaaae 22336 ))((  , deci eabbab
bb

ebba 


 222222 . Mai 

avem doar un singur pas de făcut: baabbaeabbaabababa  23 . 

 

Problema 11. Fie ),( G  un grup. Dacă Gyx ,  verifică relaţiile ex 3  şi 31 yxyx  , atunci 

arătaţi că: 

a) Nnxxyy nn   ,13  

b) ey 26  

Rezolvare: 

a) Se va utiliza metoda inducţiei matematice. Într-adevăr, pentru 1n  este chiar ipoteza, iar dacă 

presupunem afirmaţia valabilă pentru kn  , atunci este valabilă şi pentru 1 kn , deoarece 

putem scrie 111133)1(3 ))((   xxyxyxxxyyyy nnkk , ceea ce încheie demonstraţia. 

b) Dacă în relaţia dovedită anterior luăm 3n , obţinem 139  xxyy  şi folosind iarăşi ipoteza 

putem continua yxxyxxxxyxxy 122119 )(    (am utilizat 12  xx  şi xx 2 , relaţii ce 

rezultă din ex 3 ). Aşadar yxxy 19  . Tot prin inducţie se poate arăta că xyxy nn 19   

(demonstraţie simplă, foarte asemănătoare cu precedenta inducţie). Vom încheia rezolvarea 

alegând 3n  în această relaţie şi ţinând seama în membrul drept de a doua ipoteză a 

problemei. Deci obţinem succesiv yxxyxxxyxy   )( 113127  , adică eyyy  2627 . 



Problema 12. Arătaţi că dacă într-un grup finit mai mult de jumătate din elementele grupului 

comută cu toate elementele din grup, atunci grupul este abelian. 

Rezolvare:  

Deoarece se va utiliza teorema lui Lagrange, reamintim această teoremă: Ordinul oricărui subgrup 

al unui grup finit divide ordinul grupului.  

Notăm grupul din enunţ cu ),( G  şi să considerăm mulţimea elementelor care comută cu orice 

element din grup },{ GyyxxyGxH  . Se poate arăta uşor că ),( H  este un grup 

comutativ şi ),(),(  GH . Conform ipotezei HGGH 2
2

1
 , dar conform teoremei lui 

Lagrange HnGNn   : , ceea ce înseamnă că HHnG 2 , adică 2n . Evident n nu 

poate fi altceva decât 1. Deci: HHG 1 , adică HG   şi asta dovedeşte că ),( G  este grup 

abelian. 

 

Problema 13. Fie ),( G  un grup comutativ finit cu elementul neutru e . Dacă ex 2 , pentru mai 

mult de jumătate din elementele grupului, atunci ex 2 , pentru orice Gx . 

Rezolvare:  

Notăm cu H mulţimea acelor elemente pentru care se verifică egalitatea din ipoteză: 

}{ 2 exGxH   şi demonstrăm că ),(),(  GH . Conform teoremei de caracterizare a 

submulţimilor verificăm următoarele: 

1. H , deoarece He  

2. Dacă Hyx , , atunci putem scrie implicaţiile:  eyxHyx 22,  

eeeyxyxxy   12221221 )()()(  Hxy  1  

Deci într-adevăr ),(),(  GH . 

Dacă notăm ordinul grupului G cu n şi ordinul subgrupului H  cu k atunci din ipoteză rezultă că 

2

n
k  , adică kn 2 .  

Conform teoremei lui Lagrange: pknNpnk  :| . Asemănător cu problema precedentă 

ajungem la concluzia că 1p , adică kn   şi atunci GH  , ceea ce înseamnă că egalitatea din 

ipoteză se verifică pentru toate elementele din G. 

 

Problema 14. Arătaţi că dacă într-un grup ),( G  avem pentru un anumit n întreg 

Gyxyxxyyxxyyxxy nnnnnnnnn   ,)(,)(,)( 222111 , atunci grupul este comutativ. 



Rezolvare:  

Conform relaţiilor din ipoteză, pentru orice două elemente Gyx , , avem 

xyyxxyxyxyyx nnnnnn   )()( 111 , aşadar xyyxyx nnnn  11 , de unde obţinem xyxy nn  . 

Această egalitate arată că x comută cu ny  şi atunci comută cu orice putere întreagă a lui ny  

(Problema 1.). Analog xyyxxyxyxyyx nnnnnn 111222 )()(   , adică xyyxyx nnnn 11122   , 

de unde se obţine xyxy nn 11   , adică x comută cu 1ny  şi atunci comută cu orice putere întreagă a 

lui 1ny . Deoarece numerele n şi 1n  sunt prime între ele, există lk,  întregi astfel ca 

1)1(  nlkn  şi atunci: 

yxxyxyyyxyyyxxyxy nlknlnknlnknlnknnlkn   )1(111)1( )()()()()()( . Relaţia fiind 

adevărată pentru orice Gyx , , rezultă că grupul este comutativ. 

 

Problema 15. Fie ),( G  un grup în care are loc implicaţia zyxzxy  22 . Demonstraţi că: 

a)  eGxex  ,2  

b) Grupul este abelian. 

Rezolvare: 

a) Fie Gx  cu ex 2 . Fixând un element Ga , vom avea în mod evident aeax 22   şi atunci 

pe baza implicaţiei din ipoteză, rezultă ex  . Aşadar exex 2 , sau echivalent 

exex  2 . 

b) Fie Gyx ,  arbitrare. Se poate arăta că 1221 )()(   xyxxyx , deoarece putem scrie succesiv 

yxyyxyyxyxxxyxyx   11 . Din egalitatea 1221 )()(   xyxxyx , folosind implicaţia din 

ipoteză, rezultă yxxy  , deci grupul este abelian. 
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