
MAT1140 H16: Eksamensr̊ad

I tillegg til å repetere pensum er det viktig at man regner nok representative
oppgaver. Den beste kilden er de tidligere eksamensoppgavene som du finner p̊a

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1140/h16/gamle-eksamensoppgaver.html

Alle oppgavene her er relevante ogs̊a i år, men unntak av oppgave 2 i Prøve-
eksamen 1, 2013. Oppgave 5 fra Kontinuasjonseksamen 2015 er blitt del av årets
pensum, s̊a den er kanskje heller ikke s̊a relevant! Vær oppmerksom p̊a at noen
gamle eksamensoppgaver er lagt inn i notatene i opprinnelig eller tilpasset form,
s̊a har du en følelse av å sette en oppgave før, er det ikke sikkert du hallusinerer.
N̊ar du regner gamle oppgaver, er det for øvrig nyttig å merke seg at den forrige
læreboken skrev Ac istedenfor Ā for komplementer.

I tillegg til gamle eksamensoppgaver er det viktig at du f̊ar regnet nok opp-
gaver fra notatet om algebraiske strukturer siden dette stoffet er kraftig utvidet
i år (til gjengjeld har jeg fjernet en del stoff om tallsystemer, men det er aldri
vært gitt eksamensoppgaver fra den delen av pensum)

G̊ar du tom for oppgaver, kan det være en tanke å se p̊a gamle obliger. De
er samlet p̊a denne siden

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1140/h16/obliger-fra-tidligere-

ar.html

Her er en liste over oppgaver det kan være lurt å gjøre for å sjekke at man
har oversikt over pensum og oppgavetyper:

Logikk:

• Eksamen 2013, oppgave 1.

Mengder og mengdeoperasjoner:

• Eksamen 2015, oppgave 1

• Eksamen 2015, oppgave 4

• Oblig 1 2013, oppgave 3

Relasjoner:

• Prøveeksamen I 2013, oppgave 3.

• Oblig 1 2013, oppgave 2.

Grafteori:

• Eksamen 2015, oppgave 2.

• Kontinuasjonseksamen 2015, oppgave 4.

Tallteori:

• Eksamen 2015, oppgave 3
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• Eksamen 2013, oppgave 2

• Kontinuasjonseksamen 2013, oppgave 3

• Prøveeksamen I 2013, oppgave 4

Algebraiske strukturer: Fra notatet om algebraiske strukturer:

• Seksjon 2, nr: 9, 12, 14

• Seksjon 3, nr: 10

• Seksjon 4, nr: 1, 8

Kardinalitet:

• Eksamen 2015, oppgave 5.

• Prøveeksamen I, 2013, oppgave 5

Zorns lemma:

• Eksamen 2013, oppgave 4
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