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Oppgave 1
0 < x < 100.

Finn alle heltallsløsninger av likningen 143x + 364y = 13 som oppfyller

Oppgave 2

Vis ved induksjon at
n
X

2i · i = 2 + 2n+1 (n − 1)

i=1

for alle naturlige tall n.
Oppgave 3

Finn det minste naturlige tallet n slik at n ≡ 21547 (mod 80).

Oppgave 4
Finn et heltall a slik at a er en invers til 67! modulo 73 og 0 < a < 73.
Løs kongruenslikningen 67! · x ≡ 150 (mod 73).
Oppgave 5

Se på følgende to systemer av kongruenslikninger:


x



≡ 41
x ≡ 23



x ≡ 17

(mod 9)
(mod 15)
(mod 25)



y






y
y

≡ 52
≡ 13
≡ 26

(mod 10)
(mod 3)
(mod 7)

For hvert system: Finn ut om systemet er løsbart eller ikke. Finn alle løsninger eller forklar
hvorfor det ikke finnes noen løsning.
Oppgave 6
Finn alle tallene mellom 0 og 15 som er relativt primiske til 15, og finn
ordenen modulo 15 til hvert av disse tallene. Finnes det en primitiv rot av 15?
Oppgave 7
Alice har en offentlig RSA-nøkkel (n, e) = (533, 7). Finn den tilhørende
private nøkkelen.

Oppgave 8

La p > 2 være et primtall. Vis at p er en divisor av

p
P

ap .

a=1

Oppgave 9
La Fn være det n-te fibonaccitallet, altså F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2,
og så videre. Vis at dersom Fn er et primtall og n > 4, så er n også et primtall.
Oppgave 10
La p > 3 være et primtall, og la r1 , r2 , . . . , rt være alle tallene mellom
0 og p som er primitive røtter av p. Vis at r1 r2 · · · rt ≡ 1 (mod p).
[Hint: Husk at vi har et teorem som sier (for et gitt heltall n > 1) at summen av alle
naturlige tall som er relativt primiske til n og mindre enn n er lik 21 n · ϕ(n).]

