
1. Talteori1. Bevisa att p3 �ar ett irrationellt tal.(Tips : Imitera metoden f�or p2 fr�an f�orel�asningen).2. F�orklara varf�or kvadraten av varje udda tal l�amnar rest 1 vid divisionmed 8.3. F�or var oh ett av talparen nedan(i) ber�akna deras SGD m.h.a. Eulkides algoritm(ii) kolla svaret genom att ta fram b�agge talens primtalsfaktoriseringar(iii) ber�akna deras MGM472 oh 192870 oh 114850 oh 68664 oh 106567 oh 4954 (a) Motivera var oh ett av f�oljande `delbarhetsknep' :(i) Ett tal �ar delbart med 2 (resp. 5) om oh endast om dess sista dei-malsi�ra �ar det(ii) Ett tal �ar delbart med 4 om oh endast om talet som utg�ors av desstv�a sista deimalsi�ror �ar det*(iii) Ett tal �ar delbart med 9 (oh d�armed oks�a med 3) om oh endastom summan av alla dess deimalsi�ror �ar det(b) Formulera ett knep f�or att testa delbarhet med 8, med 16, med engodtyklig 2-potens.(Obs! Samma knep g�aller f�or 5-potenser. Varf�or ?)*() Formulera ett knep f�or att testa delbarhet med 11.5 (i) Kan tv�a efterf�oljande tal vara b�agge tv�a primtal ? I s�a fallvilka ?*(ii) Kan tre efterf�oljande udda tal vara alla tre primtal ? I s�a fall vilka ?6. Om ett givet tal inte �ar delbart med n�agot tal mellan 2 oh dess egnakvadratiska rot, d�a m�aste det vara ett primtal. Varf�or ?1



7 (delvis sv�ar) Skriv upp hela multiplikationstabellen f�or en 12-kloka.Vad har de tal man kan dela med gemensamt ? G�aller detta merallm�ant ? I s�a fall motivera varf�or (bra id�e att r�akna p�a n-klokor f�or olikan h�ar). F�or vilka naturliga tal n kan man dela med vad som helst (utomnoll) p�a en n-kloka ?8. En kvinnlig l�opare i v�arldsklass springer 72-sekunders varv i ett 10000m lopp. Var be�nner hon sig p�a banan (hur l�angt fr�an m�allinjen allts�a) 20minuter in i loppet ?(Obs! En friidrottsbana �ar 400m l�ang).
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