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torer: Hewlett Packard HP30S, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Casio fx-82ES PLUS.

Annen informasjon:
Besvar alle de fire oppgavene. Hver oppgave er verdt fem poeng. Mulige poeng for hver del angis i parentes.
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Oppgave 1 Sekvensen av Fibonaccitallene er definert ved rekursjon som følger.

(1) Det første Fibonaccitallet er 1.

(2) Det andre Fibonaccitallet er 1.

(3) Anta at de første m Fibonaccitallene har blitt definert, hvor m er et gitt naturlig tall slik at
m ≥ 2. Da definerer vi det (m + 1)-Fibonaccitallet til å være summen av det m-te Fibonacci-
tallet og det (m− 1)-te Fibonaccitallet.

For et hvilket som helst naturlig tall r, la oss betegne det r-te Fibonaccitallet som ur. Dermed
sier (3) at

um+1 = um + um−1.

a) Skriv de første fem Fibonaccitallene. [1 poeng]

b) La n være et naturlig tall. Bevis at

u2 + u4 + u6 + · · · + u2n = u2n+1 − 1.

[4 poeng]

Oppgave 2

a) La n være et heltall. Anta at det er et heltall k slik at n = 5k+3. Vis at det da er et heltall
m slik at

n2 = 5m + 4.

Tips: Bruk 9 = 5 + 4 i løpet av svaret ditt. [1 poeng]

b) La n være et heltall. Vis at det er et heltall m slik at ett av følgende utsagn er sant:

(1) n2 = 5m;

(2) n2 = 5m + 1;

(3) n2 = 5m + 4;

[4 poeng]

Oppgave 3

a) Benytt Euklids algoritme til å finne en heltallsløsning til ligningen

295x− 126y = 27.

[4 poeng]

b) Er følgende utsagn riktig eller galt: ligningen

295x− 126y = c

har en heltallsløsning for alle heltall c? Begrunn svaret. [1 poeng]
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Oppgave 4

a) Forklar hvorfor 7 ≡ −1 (mod 8). [1 poeng]

b) Vis uten å regne ut at 733 ≡ −1 (mod 8). [1 poeng]

c) Vis at
377 + 3 · 733

er delelig med 8, uten å regne ut summen. [3 poeng]


