
Oversikt over gamle eksamensoppgaver i MAT1300/2400

De fleste gamle eksamensoppgaver i MAT1300/2400 kan løses med utgangs-
punkt i årets pensum. De oppgavene som er helt uaktuelle, er stort sett de
som bygger på inverst og implisitt funksjonsteorem (siden disse resultatene
er kjent fra MAT1110, kan det godt tenkes dere kan løse oppgavene, men
denne oppgavetypen er ikke aktuell for årets eksamen). Pensumet i Fourier-
analyse var litt større i 2011 og 2012, så noen av oppgavene om dette temaet
er uaktuelle i år, men ellers er det pensum fra disse to årene som ligger tettest
opptil årets. Listen nedenfor gir detaljert en oversikt over hvilke oppgaver
som kan regnes.

Dette er et begrep som går igjen i mange oppgaver, og som ikke er dekket
av årets pensum, nemlig operatornorm. Dette begrepet er imidlertid lett å
forklare slik at disse oppgavene kan regnes likevel. Hvis (X, ||·||X) og (Y, ||·||Y )
er to vektorrom over R, så er A : X → Y en lineæravbildning dersom

(i) A(cu) = cA(u) for alle c ∈ R og u ∈ X.

(ii) A(u+ v) = A(u) +A(v) for alle u,v ∈ X

For kontinuerlige lineæravbildninger A er operatornormen til A definert ved

||A|| = sup{||A(u)||Y
||u||X

: u ∈ X,u 6= 0}

En ekvivalent definisjon er

||A|| = sup{||A(u)||Y : u ∈ X, ||u|| = 1}

Operatornormen er en norm i vanlig forstand, dvs. at ||cA|| = |c|||A|| og
||A+B|| ≤ ||A||+ ||B||.

Eksamen i MAT1300, 7. juni 2004:
Oppgave 1: OK
Oppgave 2: Hopp over punkt a). Punkt b) og c) er OK
Oppgave 3: OK

Eksamen i MAT1300, 6. juni 2005:
Oppgave 1: OK
Oppgave 2: OK, men du trenger følgende definisjon: En følge av funksjoner
{fn} fra K til R er ekvikontinuerlig i punktet a dersom det for hver ε > 0
finnes en δ > 0 slik at når d(x, a) < δ, så er |fn(x) − fn(a)| < ε for alle
n ∈ N.
Oppgave 3: Uaktuell.
Oppgave 4: Punkt a) er greit så lenge man dropper spørsmålet om innhold.
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Punkt b) er utenfor vårt pensum.

Eksamen i MAT1300, 1. juni 2006:
Oppgave 1: Punkt d) er uaktuelt, de andre er OK.
Oppgave 2: Uaktuell.
Oppgave 3: OK, men du trenger definisjonen av operatornorm (se ovenfor).
I tillegg trenger du å vite at to normer | · | og || · || på et vektorrom V er
Lipschitz-ekvivalente dersom det finnes konstanter K,C slik at |u| ≤ K||u||
og ||u|| ≤ C|u| for alle u ∈ V .

Eksamen i MAT1300, 1. juni 2007:
Oppgave 1: Punkt a) er uaktuelt, de andre er OK
Oppgave 2: OK, men du trenger definisjonen av operatornorm ovenfor.
Oppgave 3: OK
Oppgave 4: OK

Eksamen i MAT1300, 2. juni 2008:
Oppgave 1: OK
Oppgave 2: OK, men du trenger å vite at det å ha Bolzano-Weierstrass egen-
skapen er det samme som å være kompakt.
Oppgave 3: OK
Oppgave 4: OK

Eksamen i MAT1300, 29. mai 2009:
Oppgave 1: OK, men du trenger å vite at det å ha Bolzano-Weierstrass egen-
skapen er det samme som å være kompakt.
Oppgave 2: OK.
Oppgave 3: OK, men du trenger definisjonen av operatornorm ovenfor.

Eksamen i MAT2400, 31.mai 2010:
Oppgave 1: OK, men du trenger å vite at det å ha Bolzano-Weierstrass egen-
skapen er det samme som å være kompakt.
Oppgave 2: OK, men du trenger definisjonen av operatornorm ovenfor
Oppgave 3: Uaktuelt.

Eksamen i MAT2400, 15. juni 2011:
Alt kan regnes.

Prøveksamen våren 2011:
Oppgave 3 er utenfor årets pensum, resten er OK.

Kontinuasjonseksamen 2011:
Alt kan regnes.
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Eksamen i MAT2400, 12. juni 2012:
Oppgave 2b) og 2c) er utenfor årets pensum. Resten er OK.

Prøveeksamen 2012:
2b) og 2c) er ikke pensum i år, resten er OK.
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