
Prøveeksamen MAT1030 26.05.2010

Innledning Oppgavene i dette settet er av en slik form som kan bli brukt
i eksamensoppgaver.
Disposisjonen er ikke en kopi av den disposisjonen som blir brukt til eksamen
07.06.2010.
Oppgavesettet er ikke gjennomarbeidet mht. omfang, og kan være mer ar-
beidskrevende enn et reelt eksamensett, men oppgavene hver for seg er ikke
av en høyere vanskelighetsgrad.
Ved den endelige eksamen vil hvert punkt f̊a tildelt en vekt, et antall poeng
som adderer seg opp til 100, men det er utelatt her.

Det er meningen at alle svar skal begrunnes, og ved sensur vil det bli lagt
vekt p̊a hvorvidt begrunnelsene er tilfredsstillende.

Husk at til eksamen er det ingen hjelpemidler.

Oppgave 1

a) Bestem om følgende utsagn C er en tautologi, en kontradiksjon eller
ingen av delene:

C = (p ∧ q → r)→ (p ∨ q → r).

b) Eliminer alle forekomster av → ved omskrivningen

A→ B 7→ ¬A ∨B

og finn den tilsvarende svake normalformen C∗ til C.

c) Tegn syntakstreet til C∗ og skriv utsagnet med infiks (polsk) notasjon.

Oppgave 2 La

X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

og definer relasjonen R p̊a X ved

xRy om x + y = 13.

a) Bestem om R er
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- symmetrisk

- refleksiv

- transitiv.

b) Definer S ved
xSy ⇔ x = y ∨ xRy.

Vis at S er en ekvivalensrelasjon og bestem ekvivalensklassene til S.

Oppgave 3

a) Hvor mange forskjellige ord kan vi skrive ved hjelp av bokstavene i
ordet

KULTURUKE

b) Fire barn f̊ar servert til sammen ti pølser. Alle pølsene er like. P̊a hvor
mange måter kan vi da fordele de ti pølsene p̊a de fire barna?

Oppgave 4 La G være følgende vektede graf:

01 5

3

7

2

8 6

4

1
2

3 4

5
6

7
8

910

11
12

13

14

15

16

a) Er G sammenhengende, og har G en Eulersti?
Finn en Hamiltonkrets i G.
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b) Finn det utspennende treet i G med minst samlet vekt.

c) Bruk Dijkstras algoritme til å finne det utspennende treet som gir minst
avstand til sentralnoden 0.

Oppgave 5 Vi ser p̊a rekurrenslikningen

f(n + 2) = 6f(n + 1)− 9f(n),

og løsninger f : N→ J. (Husk at boka bruker J for mengden Z av hele tall.)

a) Finn den generelle løsningen av rekurrenslikningen.

b) Finn den spesielle løsningen som tilfredsstiller initialbetingelsene f(1) =
3 og f(2) = 36.

Oppgave 6 La s og t være termene

s = (x ∗ (1 + z)) ∗ (y ∗ ((1 + 1) + (1 ∗ 0)))

og
t = ((1 + 1) ∗ y) ∗ (y ∗ (x + w)).

Er det mulig å unifisere disse termene, det vil si, å erstatte variablene x, y,
z og w med termer slik at s og t blir like?
Finn i s̊a fall den mest generelle unifiseringen.

Oppgave 7

a) Hva mener vi med at en node i en sammenhengende graf er en bladnode?

b) Hvis G er en graf med n noder, finn k slik at antall bit vi trenger for å
representere G er O(nk).

c) Beskriv uformelt en algoritme som tester om en gitt node i en gitt
sammenhengende graf er en bladnode og finn et uttrykk for tidskom-
pleksiteten til algoritmen.
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