
Obligatorisk oppgave 1 i MAT1140, Høst 2014.

Innleveringfrist:Torsdag 02.10.2014 klokken14.30 i 7. etasje i N.H.Abels hus
(Matematikkbygningen). Erfaringsmessig blir det lange køer rett før innlev-
eringsfristen, s̊a det er smart å levere tidligere. Husk å bruke den offisielle
obligforsiden ved innlevering!

Dersom du p̊a grunn av sykdom eller lignende har behov for å utsette innlev-
eringen, m̊a du sende søknad til studieavdelingen ved instituttet. Husk at syk-
dom m̊a dokumenteres ved legeattest! Se forøvrig

http://www.mn.uio.no/math/studier/admin/obligatorisk-innlevering/

for nærmere informasjon om obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt.
Oppgaven er obligatorisk og studenter som ikke f̊ar besvarelsen godkjent, vil

ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For å f̊a besvarelsen godkjent, m̊a man
ha f̊att til noe p̊a alle oppgavene, og minst 50% av settet m̊a være riktig besvart.
Du kan f̊a poeng p̊a en oppgave selv om du ikke har kommet frem til et svar,
og det er derfor viktig at du leverer inn det du har kommet frem til. Det er lov
å samarbeide og bruke alle slags hjelpemidler. Den innleverte besvarelsen skal
imidlertid være skrevet av deg (for h̊and eller p̊a PC) og gjenspeile din forst̊aelse
av stoffet. Er vi i tvil om du virkelig har forst̊att det du har levert inn, kan vi
be deg om en muntlig redegjørelse.

Oppgave 1

En funksjon f : R→ R er en polynomfunksjon hvis f kan defineres som

f(x) = a0 + a1x + · · ·+ anx
n

hvor n ≥ 0 og a0, . . . , an er reelle tall.
La A være mengden av alle polynomfunksjoner. Hvis f, g ∈ A, la f � g om

det finnes et reelt tall x0 slik at f(x) ≤ g(x) for alle x ≥ x0.

a) Vis at � er transitiv og refleksiv.

b) Vis at � er en partiell ordning.

c) Er � en total ordning p̊a A? Begrunn svaret.

Oppgave 2

La A = R× R og definer relasjonen ∼ p̊a A ved

(x, y) ∼ (x′, y′)

hvis max{x, y} = max{x′, y′}.

a) Vis at ∼ er en ekvivalensrelasjon. Beskriv ekvivalensklassene til ∼ ge-
ometrisk.
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b) Vis at hvis en relasjon � p̊a en mengde B er refleksiv og transitiv, s̊a vil
≈ være en ekvivalensrelasjon, hvor

a ≈ b⇔ a � b ∧ b � a.

Oppgave 3

La ∼ være en relasjon p̊a en mengde C. ∼ kalles en partiell ekvivalensrelasjon
hvis ∼ er symmetrisk og transitiv. La ∼ være en partiell ekvivalensrelasjon p̊a
C.

a) La x ∈ C. Vis at om det finnes en y ∈ C slik at x ∼ y, s̊a vil x ∼ x.

b) Vis at
∼ ∩({x ∈ C : x ∼ x} × {x ∈ C : x ∼ x})

er en ekvivalensrelasjon p̊a {x ∈ C : x ∼ x}.
Noe av utfordringen her skal være å forst̊a oppgaven.

SLUTT
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