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1. a) Definiera begreppen delare, trivial delare och primtal.

b) L̊at p vara ett primtal. Visa att om p delar ab s̊a gäller att p delar a
eller att p delar b. Ge exempel som visar att p̊ast̊aendet inte gäller för
godtyckliga positiva heltal p. (3p)

2. a) Definiera begreppen ekvivalensrelation (inklusive definitioner av de oli-
ka egenskaperna) och ekvivalensklass.

b) Ge exempel p̊a en relation p̊a Z som är reflexiv och transitiv men inte
symmetrisk. Motivera! (3p)

3. L̊at M vara en mängd med operationerna addition och multiplikation de-
finierade.

a) Formulera ringaxiomen för M .

b) Visa att a · 0 = 0 för varje a ∈ M om M är en ring. (3p)

4. L̊at f vara en funktion fr̊an A till B och g en funktion fr̊an B till C. Antag
att g ◦ f är bijektiv.

a) Visa att d̊a m̊aste f vara injektiv och g surjektiv.

b) Ge exempel där varken f eller g är bijektiv, trots att g ◦ f är bijektiv. (3p)

5. a) Formulera negationen (utan att använda “icke”- symbolen) av utsagan

∀ε > 0 : ∃N : ∀n : n > N ⇒ |an − a| < ε (2p)

b) Beräkna (explicit) koefficienten för x71 i utvecklingen av
(
x7 − 3

x2

)14
. (2p)

6. Bestäm resten d̊a man dividerar 20080822 + 20080644 med 11. (3p)

7. Visa att
n∑

k=1

√
k ≥ n

√
n

2

för n = 1, 2, 3, . . .. (3p)
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8. L̊at A vara en mängd med fem element och l̊at B vara en mängd med tre
element. Bestäm antalet surjektiva funktioner fr̊an A till B. (3p)

Lycka till!
Ulla Dinger

Denna skrivning beräknas vara färdigrättad den 11 september. Ditt re-
sultat meddelas via mail fr̊an Ladok. Skrivningar lämnas ut alla vardagar kl
8.30-13.00 p̊a expeditionen.


