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Innleveringfrist   

Torsdag 17. september kl. 14.30. 

 

Instruksjoner 

Du velger selv om du skriver besvarelsen for hånd og skanner den, eller om du skriver løsningen 

direkte inn på en datamaskin (for eksempel ved bruk av LaTeX). Besvarelsen skal leveres som én PDF-

fil. Scannede ark må være godt lesbare. Besvarelsen skal inneholde navn, emne og oblignummer. 

Det forventes at man har en klar og ryddig besvarelse med gode begrunnelser. Husk å inkludere alle 

relevante plott og figurer. Du kan få bestått på en oppgave selv om du ikke har kommet frem til riktig 

svar. Alle de fem oppgavene må være bestått for å få den obligatoriske oppgaven godkjent.  

Samarbeid og alle slags hjelpemidler er tillatt, og medlemmer av samme smågruppe kan levere 

identiske besvarelser. Navnene på alle gruppemedlemmer må da oppgis på besvarelsen. Uansett om 

du leverer individuelt eller i smågruppe, skal den innleverte besvarelsen reflektere din forståelse av 

stoffet. Er vi i tvil om du virkelig har forstått det du har levert inn, kan vi be deg om en muntlig 

redegjørelse. Studenter som ikke får sin opprinnelige besvarelse godkjent, men som har gjort et reelt 

forsøk på å løse oppgavene, vil få én mulighet til å levere en revidert besvarelse.  Frist for utsatt 

levering er torsdag 1. oktober kl. 14.30. 

 

Søknad om utsettelse av innleveringsfrist  

Hvis du blir syk eller av andre grunner trenger å søke om utsettelse av innleveringsfristen, må du ta 

kontakt med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt (e-post:  studieinfo@math.uio.no) i 

god tid før innleveringsfristen. 

 

For fullstendige retningslinjer for innlevering av obligatoriske oppgaver, se her: 

                          uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html  

 

 

 

 

 



Oppgave 1 

Dette er en variant av oppgave 1 fra oblig 1 høsten 2018, som igjen er en variant av en gammel 

klassiker. Det er lov å se på obligen fra høsten 2018, og løsningsforslaget, hvis du trenger hint . 

 

Du har funnet et gammelt brev som forteller om en skatt på en øde øy. På øya er det to 

palmer og en galge, sier brevet. Videre står det:  

Start ved galgen, og gå til den østligste palmen mens du teller antall skritt. Drei så 90 

grader til høyre, og gå tre ganger så mange skritt som du gikk fra galgen. Sett et 

merke der du nå er. Start fra galgen igjen, og gå til den vestligste palmen mens du 

teller skritt. Drei så 90 grader til venstre, og gå tre ganger så mange skritt som du gikk 

fra galgen. Sett merke der du nå er. Skatten ligger begravd midt mellom de to 

merkene du nå har satt. 

Du finner øya, og de to palmene står der fortsatt. Men galgen er borte! Ved hjelp av 

komplekse tall klarer du likevel å finne ut hvor skatten er begravd. Vi skal nå se hvordan. 

Vi legger øya inn i det komplekse plan, som vist på tegningen under. Vi lar galgens posisjon 

være 𝑧, og vi legger koordinatsystemet slik at vestlig palme ligger i origo og østlig palme 

ligger i punktet 1 på den reelle aksen. 

 

a) Begrunn at merket du skal sette etter å ha gått videre fra den vestlige palmen, ligger i 

posisjon  −3𝑖𝑧 

b) Begrunn at merket du skal sette etter å ha gått videre fra den østligste palmen, ligger 

i posisjon 

1 + 3𝑖(𝑧 − 1) 

 

c) Finn det komplekse tallet som tilsvarer skattens posisjon. Forklar hvordan man kan gå 

for å komme til skatten, uten å vite hvor galgen var. 

(Oppgaveteksten fortsetter på neste side) 



Oppgave 2 

Vi skal nå se på en versjon av skattejakten fra oppgave 1 der vinkelen du skal snu deg etter å 

ha gått fra galgen til palmene, ikke trenger å være 90 grader. Vi tenker oss nå at skattekartet 

ser slik ut: 

 

På baksiden av kartet står det:  

Start ved galgen, og gå til den østligste palmen mens du teller antall skritt. Drei så en 

vinkel 𝜃 til venstre, og gå like mange skritt som du gikk fra galgen. Sett et merke der 

du nå er. Start fra galgen igjen, og gå til den vestligste palmen mens du teller skritt. 

Snu deg helt rundt, slik at du ser tilbake på galgen. Drei så en vinkel 𝜃 til venstre, og 

gå like mange skritt som du gikk fra galgen. Sett merke der du nå er. Skatten ligger 

begravd midt mellom de to merkene du nå har satt. 

a) Legg kartet inn i det komplekse planet. La galgens posisjon være 𝑧𝑔 , la østlig palme 

være 𝑧ø𝑠𝑡, og la vestlig palme være 𝑧𝑣𝑒𝑠𝑡. La merket du setter etter å ha gått fra den 

østlige palmen hete 𝑤ø𝑠𝑡, og la merket du setter etter å ha gått fra den vestlige 

palmen hete 𝑤𝑣𝑒𝑠𝑡.  Forklar hvorfor 

 

𝑤ø𝑠𝑡 = 𝑧ø𝑠𝑡 + 𝑒𝑖𝜃(𝑧ø𝑠𝑡 − 𝑧𝑔) 

 

b) Finn et tilsvarende uttrykk for 𝑤𝑣𝑒𝑠𝑡, og bruk dette til å vise at skattens posisjon er 

 

1

2
(𝑧ø𝑠𝑡 + 𝑧𝑣𝑒𝑠𝑡) +

1

2
(𝑧ø𝑠𝑡 − 𝑧𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑒𝑖𝜃 

(Oppgaveteksten fortsetter på neste side) 

 

 



Oppgave 3 

Lag din egen skattekartoppgave etter modell fra oppgave 1 og 2. Skattekartet skal involvere en galge 

og minst to palmer, og historien skal være slik at man ved bruk av komplekse tall kan finne ut hvor 

skatten ligger, uten å vite hvor galgen faktisk lå. Bruk en konkret vinkel  𝜃 som ikke er 90 grader, og 

lag en oppgave på skattekartet som først må løses for å finne  𝜃. Lag også et løsningsforslag der 

skattens posisjon beregnes, og forklar hvordan man kan finne skatten uten å kjenne galgens posisjon. 

Vurderingskriterier for oppgave 3 

Oppgaven bør vise kreativitet, og det er best hvis den ikke ligger altfor nær opptil de kjente 

variantene av problemstillingen, inkludert oppgave 1 og 2.  

 

 

Oppgave 4 

La P  være det komplekse polynomet gitt ved  𝑃(𝑧) = 𝑧4 + 𝑧3 + 25𝑧2 + 25𝑧.  

a) Finn alle de komplekse røttene til P . 

b) Finn den komplekse faktoriseringen til P . 

c) Finn den reelle faktoriseringen til P . 

 

 

Oppgave 5 

Bevis at følgen  {𝑎𝑛}𝑛=1
∞   gitt ved  𝑎1 = 1  og  𝑎𝑛+1 = 2 +

3

4
𝑎𝑛  for  𝑛 ≥ 1  konvergerer, og finn ut hva 

den konvergerer mot. 

 

 

 

LYKKE TIL! 


