
Øving 1

Oppgave 1: Ligninger

Finn x som løser ligningene:
a) 7x+ 4 = 25
b) −3x+ 1 = 5x− 11
c) x+ 5

100x = 2100
d) 4

1+x + 4
1−x = −1

Oppgave 2: Ligningsteori

I denne oppgaven kan du plotte grafer enten for h̊and eller for eksempel med http://www.wolframalpha.com
- du kan skrive y = 5x + 3, y = 2x − 12 for å plotte to funksjoner i samme koordinatsystem
med Wolframalpha. Dersom du skriver 5x+ 3 = 2x− 12 f̊ar du den samme figuren.

a) Plot linjene y = 5x+ 3 og y = 2x− 12 i samme koordinatsystem.
b) Plot linjene y = 3x og y = −15 i samme koordinatsystem.
c) Plot linjene y = x og y = −5 i samme koordinatsystem.
d) Finn x-verdien for skjæring i plottene a, b og c. Hva er løsningen av ligningen 5x+3 = 2x−12?
Hvordan ville du funnet denne løsningen uten plottene?

e) Plot linjene y = 6x+2
3 og y = 5 i samme koordinatsystem. Plot begge linjene y = 2x + 2 og

y = 5 i et annet koordinatsystem. Forklar hvorfor skjæringspunktene ikke er de samme.

Oppgave 3: Ligninger som tekstoppgaver

a) Per har fra før 800 kroner og tjener 120 kroner i timen i sommerferien. Hvor mange timer
m̊a han jobbe for å f̊a r̊ad til en sykkel til 4 400 kroner?

b) De siste dagene har Eva sett at temperaturen i vannet stiger jevnt med 0.4 grader for
hver dag. P̊a onsdag er det 16.5 grader i vannet, men siden hun ikke liker kulde vil ikke Eva
bade før det er minst 19 grader. P̊a hvilken dag kan Eva først ta seg et bad?

Oppgave 4: Enkle ligningssystemer

a) Finn O n̊ar r = 7 og O = 2πr
a) Finn y n̊ar x = 4 + (6 ∗ 3) og y = x
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Oppgave 5: Ligninger med flere ukjente

a) Finn x og y n̊ar x+ y = 12 og 4x+ 2y = 30
b) Finn x og y n̊ar 7x+ 9y = −46 og 2x− 3y = 37

c) Ove har høns og kyr p̊a g̊arden sin. Vrang av vane vil han ikke si hvor mange dyr han
har, men opplyser heller at de har 382 bein og 141 hoder. Hvor mange høns og hvor mange kyr
har Ove?
d) Neste år har bestanden endret seg, og Ove blitt enda mer vrang. Han opplyser n̊a at det er
196 vinger, 416 bein og 155 hoder p̊a g̊arden. Skriv opp ligninger for vinger, hoder og bein p̊a
g̊arden n̊ar x, y og z er antallet høns, kyr og mennesker.

e) En fotballkamp mellom Hødd og Odd solgte ut alle de 4 800 plassene p̊a tribunen. Etter det
uvanlig gode oppmøtet er ledelsen interessert i å vite hvor mange av dem som kom som var
barn, men de har kun logget at de totale billettinntektene var p̊a 820 080 kroner. Voksen- og
barnebilletter kostet henholdsvis 200 og 120 kroner.

Oppgave 6: Diverse algebra

Finn x som løser ligningene:
a) x2 + 9 = 25
b) x2 = 2x+ 8
c) 2x2 + 12x = 32
d) x− 1 = 1/x
e)
√
−2x− 4 = x+ 2

f) Sett prøve p̊a svaret i (e). Dersom en av løsningene dine ikke fungerer; forklar hvorfor.

Oppgave 7: Ligningssystem som tekstoppgave

En sirkel er tegnet utp̊a et kvadrat, slik at sirkelbuen berører alle hjørnene. Finn et uttrykk
for omkretsen av sirkelen, uttrykt ved arealet A til kvadratet.
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Oppgave 8: Annengradsformelen, dersom du f̊ar tid

ax2 + bx+ c = 0⇒ x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a
.

a) Vis første kvadratsetning,
(x+D)2 = x2 + 2Dx+D2

for alle tall x og D.

b) Bruk første kvadratsetning til å vise at

x2 +
b

a
x = (x+

b

2a
)2 − b2

4a2
.

c) Ta n̊a utgangspunkt i ax2 + bx+ c = 0 og vis (ved å bruke b)) at

(x+
b

2a
)2 =

b2

4a2
− c

a
.

Hva m̊a vi kreve om konstanten a for å f̊a lov til å dele p̊a den over alt?
d) Vis med dette at

|x+
b

2a
| =
√
b2 − 4ac

|2a|
.

e) Ved å løse opp absoluttverditegnet p̊a venstre side f̊ar vi

x+
b

2a
=
±
√
b2 − 4ac

|2a|
,

hvorfor kan vi n̊a ta bort absoluttverditegnet rundt 2a?
f) Vis n̊a annengradsformelen.

Oppgave 9

Dette er ikke en ordinær øvingsoppgave. Den inng̊ar ikke i normal veiledning eller innlevering,
men er noe å fundere over om du ønsker noe mer kreativt og anderledes. Du kan eventuelt
spørre foreleser i treffetiden om du har noen spørsm̊al.

En skole har 1000 skap, nummerert fra 1 til 1000. Disse er til å begynne med lukket. Det
kommer inn tusen elever etter tur. Den første åpner alle skap som er nummerert slik at de kan
deles p̊a 1. Den andre åpner alle skap som er delelige p̊a 2, eller hvis de allerede er åpne, lukker
dem. Den tredje gjør det samme med hvert tredje skap, ogs̊a videre.

Etter at alle elevene har vært inne - hvor mange skap er åpne?
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