
MATEMATIK Dag : 150405 Tid : 09.45 - 12.45.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 696 kakor samt 294 t�artor till ett antal barn s�a attalla f�ar lika m�anga av varje. Skriv ner vilka alternativ du har f�or antaletbarn.2. Hur m�anga oh vilka triangeltal ligger mellan 1817 oh 1960 ?3. Ber�akna 177 � 145� 180 � 142utan att utf�ora n�agon multiplikation. F�orklara ditt resonemang.4. M.h.a. den bifogade bilden �over de 17 f�orsta raderna i Pasals trian-gel, svara p�a f�oljande fr�agor :(i) P�a hur m�anga olika s�att kan man fylla i ett lotterikort d�ar 5 olika tal skav�aljas bland 1,2,3,...,15 ?(ii) Hur m�anga olika poker-h�ander (5 kort) best�ar bara av spader ?(iii) P�a hur m�anga olika s�att kan man f�a 4 kronor d�a man kastar 17 mynt ?5. Hur m�anga olika heltalsvikter kan man som b�ast v�aga upp m.h.a. 5givna vikter oh en balansv�ag ? F�orklara p�a b�asta s�att du kan varf�or maninte kan g�ora b�attre.6 (i) Det skall bli omr�ostning i riksdagen. Var oh en av de 366 ledamoterna1



kan r�osta ja, nej eller avst�a. Hur m�anga m�ojligheter �nns det f�or utg�angenav omr�ostningen om vi tar h�ansyn till hur varje ledamot r�ostade oh intebara till antalet som r�ostade p�a ett eller annat s�att ?(ii) Ange antalet olika tal som g�ar j�amnt in i talet 630 � 912.7. Man h�anvisas till Fig.2 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 22 april. Jag h�or av migvia email n�ar resultaten �ar inne.
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