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Innleveringsoppgave MET 11801 Matematikk
Innleveringsfrist 17. mars 2016 kl 1200

Oppgave 1.

Skriv uttrykkene enklest mulig:

(a) x2(x− 1) + x(x2 + x+ 1)− x(2x2 − 1)
(b) (u− v)(u+ v)(u2 + v2) + 2v4

(c)
(
(x2y3)3 + (x2y)3 + (xy)6

)
x−2y−3

Oppgave 2.

Løs disse likningene:

(a) x2 + 7x+ 12 = 2
(b) x(10− x) = 25
(c)
√
x =
√
x+ 7− 1

Oppgave 3.

Løs disse ulikhetene:

(a) 3 + x ≤ 7− 3x
(b) x2 + 7x+ 12 > 2

(c)
2x− 3

x− 1
< 1

Oppgave 4.

Finn kvotient og rest i disse polynomdivisjonene:

(a) (x3 − 1) : (x2 + 1)
(b) (x4 + x+ 1) : (x2 − 1)
(c) (x3 − 2x2 + 4x− 8) : (x− 1)

Oppgave 5.

Faktoriser disse uttrykkene:

(a) x3 − 27
(b) 3x2 + 2x− 1
(c) x(x2 − 16)− (x− 16) + (4− 4x)
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