
Rettemal MA1301/MA6301 eksamen 8. desember 
  
Det gis inntil 10 poeng for hvert av de 10 punktene. Nedenstående angis mal for poenggiving. Det 
utøves betydelig skjønn ved sensur. 

For MA1301 kan resultat på semesterprøven påvirke resultatet. Dersom en kandidat får x poeng ved 
slutteksamen og y poeng på semsterprøven, blir endelig poengsum max(x,0.8x+0.2y).  

Peongsummer omregnes til bokstavkarakterer i henhold til følgende tabell: 

A: 89–100	poeng	

B: 77–88	poeng	

C: 65–76	poeng	

D:	53–64	poeng	

E:	41–52	poeng	

F:	0–40	poeng.	

Slutteksamen må være bestått for at man skal få ståkarakter. Detaljerte føringer for hvert punkt: 
  
Oppgave 1: Korrekt argument for løsning: 4p, korrekt Euklid 3p, korrekt «revers» av Euklid 3p, 
korrekt løsning 2p. 
  
Oppgave 2a: Korrekt løsning og argument 10p (observerer at Euklid ikke kan brukes 3p). 
  
Oppgave 2b: Korrekt løsning og argument 10p (observerer at Wilson kan brukes 4p) 
  
Oppgave 3: Korrekt argument for at kinesisk restteorem kan brukes 4p. Korrekt løsning 6p. 
  
Oppgave 4: Observerer at 47 er et primtall og at oppgaven kan løses ved bruk av Legendre-symbol: 
3p. Riktig bruk av periodisitet og fullstendig mutiplikativitet 3p. Riktig bruk av det kvadratiske 
resiprositetsteoremet 3p. Riktig svar 1p. (Riktig svar og full score kan også oppnå ved inspeksjon av 
alle mulige kandidater eller ved bruk av Eulers kriterium.) 
  
Oppgave 5a: Korrekt argument for n=1 2p. Korrekt induksjonsskritt 8p. 
  
Oppgave 5b: Korrekt argument for at 3 deler p^2-1 5p. Korrekt argument for at 8 deler p^2-1 5p. 
  
Oppgave 5c: Påpeker at det er (p-1)/2 kvadratiske rester modulo p 3p. Observerer og argumenterer 
for at det er nok å summere kvadratene 1^2,..., ((p-1)/2)^2 modulo p 4p. Riktig bruk av resultatene i 
a) og b) 3 p. 
  
Oppgave 6: Observerer sammenhengen med RSA-algoritmen 5p. Identifiserer at 5 er eneste 
mulighet fordi vi krever at gcd med \phi(2021) er 1 5p. 
  
Oppgave 7: Argumenterer for at r^1,...,r^\phi(n) genererer tallene som er relativt primiske til n 5p. 
Korrekt argument for det fins \phi(d) aktuelle potenser k 5p. 


