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Oppgave 1(Litt av hvert)

(a) Forenkle uttrykket
(a−3b2(a2)−1)5

(a2
√
b3)4

.

(b) Oversett brøken
99

32
til et desimaltall.

Regn ut 0, 32 · 3, 09375.

(c) Løs likningen x2 − 4x− 21 = 0 ved å bruke fullstendig kvadraters metode.

(d) La z1 = 3 + 2i og z2 = 4 + 3i. Finn z1, z1 + z2, z1 · z2 og
z1
z2
.

(e) Du har et sjakkbrett med 8× 8 ruter. En ert legges p̊a rute 1, to erter p̊a rute 2,
fire erter p̊a rute 3, åtte erter p̊a rute 4 osv. Hvor mange erter har vi til sammen
n̊ar hver rute p̊a sjakkbrettet er fylt etter mønsteret over?

(f) En binær operasjon ∗ er definert for reelle tall a og b ved at a ∗ b = ab2. Finn
a ∗ (b ∗ c) og (a ∗ b) ∗ c. Avgjør om ∗ er assosiativ.

(g) Løs ulikheten 3|x− 1| < 4|x− 2|.

Oppgave 2 (Komplekse tall og gruppe)

(a) Skriv
√

6−
√

2i p̊a polarform og eksponetialform.

(b) Finn (
√

6−
√

2i)100, og skriv tallet p̊a kartesisk form.

(c) Løs likningen z5 = i.

(d) Definer begrepet gruppe.

(e) Avgjør om mengden {z ∈ C : z5 = i} er en gruppe under kompleks multiplikasjon.
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Oppgave 3 (Bevis)

(a) Vis at
√

17 ikke er et rasjonalt tall. (Du kan f̊a bruk for at et heltall har 17 som
faktor hvis kvadratet av heltallet har det.)

(b) Vis at det fins uendelig mange primtall.

(c) Gitt en aritmetiske rekke
∑n

k=1 ak hvor ak − ak−1 = d. Vis at
n∑

k=1

ak =
n[2a1 + (n− 1)d]

2
.

(d) Vis ved induksjon at for alle n ≥ 0 s̊a er 24n+2 + 3n+2 er delelig med 13.

Oppgave 4 (Figurtall)
Figurene under er de tre første i en uendelig lang sekvens av figurer bygd opp etter et
fast mønster. La Sn og Hn være henholdsvis antall trekanter med én sort prikk i (sorte
trekanter) og antall trekanter uten sorte prikker (hvite trekanter) i figurnummer n. La Tn

være totalt antall sorte og hvite trekanter i figurnummer n.

(a) Finn Sn og Hn n̊ar n = 3, 4 og 13.

For n ∈ N la Fn =
Sn −Hn

Tn

.

(b) Finn en formel for Fn uttrykt ved n.

(c) Avgjør om det fins n ∈ N slik at Fn er løsning av likningen

x2 +
9

10
x− 1

10
= 0.

(Hvis ikke du f̊ar til (b) kan du, b̊ade i denne og neste deloppgave, bruke at

Fn =
3

2n
selv om dette ikke er riktig.)

(d) La N ∈ N. Finn summen
N∑

n=1

n(2n + n)Fn.
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