
Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i MA1301 Tallteori

Faglig kontakt under eksamen: Kristian Seip

Tlf: 911 29 136

Eksamensdato: 20. august 2021

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle
kalkulatorer tillatt.

Annen informasjon:
Denne prøven består av 10 delpunkt som alle teller like mye. I og med at alle hjelpemidler er tillatt,
er det viktig at svarene på oppgavene er godt begrunnet.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 2

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Dato Sign

Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksa-
menskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.





MA1301 Tallteori, 20. august 2021 Side 1 av 2

Oppgave 1 Bruk Euklids algoritme til å finne gcd(312, 657) og alle heltall x
og y slik at 312x+ 657y = gcd(312, 657).

Oppgave 2 Avgjør hvilke av tallene 4n − n4, n = 1, 2, . . ., som er primtall.

Oppgave 3 Vis at 61 deler 2(59!) + 5!.

Oppgave 4 I et RSA-krypteringssystem er den offentlige krypteringsnøkkelen

{n, e} = (2021, 101).

Finn den hemmelige dekrypteringsnøkkelen {n, d}.

Oppgave 5 La p være et primtall og 1 ≤ k < p. Vis at vi da har(
p− 1
k

)
≡ (−1)k (mod p).

Oppgave 6

a) La f være en multiplikativ funksjon, og la µ betegne Möbius-funksjonen. Vis
at ∑

d|n
µ(d)f(d) =

1, n = 1;∏
p|n(1− f(p)), n > 1.

(Produktet til høyre er over alle primtall p som deler n.)

b) For n ≥ 1 er τ(n) definert som antall positive divisorer til n. Beregn∑
d|2020

µ(d)τ(d).

Oppgave 7

a) La p være et primtall større enn 2 og r en primitiv rot til p. Vis at da er også
rp−2 en primitiv rot til p.

b) La n være et oddetall > 4 som har (n− 3)/2 primitive røtter. Vis at både n
og (n− 1)/2 er primtall.
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Oppgave 8 La a ogm være positive heltall slik at gcd(a,m) = gcd(a−1,m) =
1. Finn et positivt heltall n slik at m deler

1 + a+ · · ·+ an.


