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Kombinatorycza teoria grup jest dziedzin¡ matematyki pozwalaj¡c¡ na opisywanie, konstruowanie i badanie
wªasno±ci grup. �¡czy ona metody kombinatoryczne, geometryczne i topologiczne a kluczowe dla niej poj¦cia
grupy wolnej, przedstawienia, generatorów i relacji stanowi¡ wa»n¡ cz¦±¢ wspólnego j¦zyka gªównego nurtu
matematyki, stosowanego w wielu jej dziedzinach. Mo»na wi¦c powiedzie¢, »e podstawy kombinatorycznej
teorii grup s¡ niezb¦dnym elementem wyksztaªcenia ka»dego matematyka, a jej zastosowania znajdziemy w
topologii, logice, teorii liczb i oczywi±cie w teorii grup.

Rozwa»my grup¦ liczb caªkowitych z dziaªaniem dodawania. Po wykªadzie z Algebry wiemy, »e ka»d¡ liczb¦
caªkowit¡ mo»na uzyska¢ za pomoc¡ dodawania pewnej ilo±ci 1 lub −1. Zwykle mówimy wi¦c, »e liczba 1 jest
generatorem grupy liczb caªkowitych. W grupie tej nie ma »adnej relacji, poniewa» element 1 ma niesko«czony
rz¡d. O grupie tej powiemy, »e jest ona grup¡ woln¡ rangi 1 i w j¦zyku kombinatorycznej teorii grup mo»emy
napisa¢ jej przedstawienie

Z ∼= 〈x | 〉,
gdzie x jest jedynym generatorem. Okazuje si¦, »e teoria grup pojawia si¦ w naturalny sposób przy badaniu
obiektów topologicznych - rozwa»my na przykªad okr¡g i popatrzmy na niego jak na zamkni¦t¡ krzyw¡ bez
samoprzeci¦¢. Jak mo»emy opisa¢ tak¡ krzyw¡? Mo»na na przykªad zauwa»y¢, »e mo»emy okr¡»a¢ go w
jedn¡ lub drug¡ stron¦ niesko«czon¡ ilo±¢ razy (ustalaj¡c pewien punkt pocz¡tkowy). Widzimy wi¦c, »e grupa
wyznaczona przez podró»owanie po okr¦gu jest izomor�czna z grup¡ liczb caªkowitych - liczbie caªkowitej
odpowiada odpowiednia ilo±¢ okr¡»e«, przy czym znak liczby mówi, w któr¡ stron¦ robione byªy okr¡»enia.
Tym samym, z przestrzeni¡ topologiczn¡ stowarzyszyli±my grup¦ i wªasno±ci tej grupy opisuj¡ pewne wªasno±ci
topologiczne naszej przestrzeni. Grup¦ t¦ nazywamy grup¡ podstawow¡ przestrzeni i jest ona bardzo wa»na w
matematyce.

Je±li chodzi o logik¦, to wspomnijmy tu bardzo wa»ne tzw. problemy decyzyjne Dehna (problem sprz¦»enia,
problem sªowa, problem izomor�zmu). Problemy te dotycz¡ ustalenia, czy istniej¡ algorytmy (np. programy
komputerowe), które mog¡ odpowiedzie¢ na pytanie czy dwa elementy danej grupy s¡ sprz¦»one lub czy dwa
przedstawienia opisuj¡ t¦ sam¡ grup¦. Przyjrzyjmy si¦ przez chwil¦ temu drugiemu pytaniu. Jak wiadomo,
grupy Z6 oraz Z2 × Z3 s¡ izomor�czne. Jednak pierwsza z nich jest opisana przez jeden generator i jedn¡
relacj¦, podczas gdy druga - przez dwa generatory i trzy relacje:

Z6 ∼= 〈x | x6 = 1〉,Z2 × Z3 ∼= 〈a, b | a2 = 1, b3 = 1, ab = ba〉.
Znaj¡c tylko te dwa przedstawienia, jak mo»emy rozstrzygn¡¢, czy opisuj¡ one t¦ sam¡ grup¦? Z pomoc¡
przychodzi nam twierdzenie Tietze'a, które równie» poznamy podczas seminarium.

Podsumowuj¡c, na seminarium omówimy m. in. takie zagadnienia jak: de�nicja i konstrukcja grup wolnych,
lemat o ping-pongu i przykªady podgrup wolnych, transformacje Nielsena, przedstawienia grup, transformacje
i twierdzenie Tietze'a, ilorazy grup zadanych przedstawieniem, produkt wolny, produkt wolny z amalgamacj¡,
posta¢ normalna elementów dla produktu wolnego z amalgamacj¡, HNN-rozszerzenie, grupa podstawowa
grafu, nakrycia grafów, 2-kompleksy i ich grupa podstawowa, twierdzenie Kurosha, metoda Stallingsa - rdze«
grafu nakrywaj¡cego. Przydatna b¦dzie znajomo±¢ j¦zyka angielskiego w stopniu wystarczaj¡cym do czytania
tekstów matematycznych.

Serdecznie zapraszam!
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