
MATEMATIK Dag : 130505 Tid : 09.00 - 12.00.G�oteborgs Universitet Hj�alpmedel : IngaPeter Hegarty Vakt : Peter Hegarty.Tentamenskriving i LNM 100OBS!!! (a) Full po�ang f�or korrekta l�osningar till 6 valfria uppgifter.(b) Visa alla dina ber�akningar !!!L�oser du 2 uppgifter s�a lever du lite farligt.L�oser du 3 uppgifter s�a �ar du godk�ant.L�oser du 4 uppgifter s�a har du hans p�a VG.L�oser du 5 uppgifter s�a f�ar du VG s�a l�ange du inte g�or bort dig p�a inl�amningsuppgifterna.L�oser du 6-7 uppgifter s�a ska det v�aldigt myket till f�or att du inte f�ar VG.1. Du ska dela ut 32760 kakor till ett antal barn s�a att alla f�ar lika m�anga.(i) Hur m�anga olika alternativ har man f�or antalet barn ?(ii) Skriv ner de 10 minsta alternativen.2. Du har tv�a ograderade hinkar som rymmer 840 resp. 483 liter vatten.Vilka av f�oljande antalen liter kan m�atas upp ?1l, 2l, 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 8l ?3. Vilket triangeltal ligger n�armast 3167 ?4. Ber�akna 199 � 141� 201 � 139utan att utf�ora n�agon multiplikation. F�orklara ditt resonemang.5 (i) Hur m�anga olika 8-symbols l�osenord har engelska bokst�aver i de 4f�orsta oh si�or i de 4 sista positionerna ?(Obs! Uttryka svaret m.h.a. potenser. Du beh�over allts�a inte r�akna utsvaret som ett bas-10 tal).(ii) Ola tr�anar 3 dagar i vekan. Det �nns 35 olika s�att f�or honom att v�aljavilka tre dagar kan ska tr�ana p�a (lita p�a mig !). Om vekan hade best�att av8 dagar oh han skulle tr�ana p�a 4 av dem, p�a hur m�anga olika s�att skullehan d�a kunna v�alja de fyra dagarna ?1



6. F�orklara p�a b�asta s�att du kan varf�or ett tal som inte �ar ett primtalm�aste g�a att dela j�amnt med n�agot tal utom 1 som �ar mindre �an eller likamed dess kvadratiska rot.7. Man h�anvisas till Fig.1 p�a det bifogade pappret d�ar Wytho� Nim skaspelas.(i) Motivera varf�or den givna startpositionen gynnar spelare A oh indikeravad hennes f�orsta drag borde vara.(ii) Hur l�angt ner l�angs den markerade diagonalen m�aste man komma f�oratt hitta en startposition som gynnar spelare B ?Obs! Tentan ber�aknas vara f�ardigr�attad den 16 maj. Jag h�or av mig viaemail n�ar resultaten �ar inne.
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