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Oppgave 1

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig:

,/,.4 • V (ac)6



2 ln(2a) —ln(4a2)

Deriver følgende funksjoner:

f (x) = 3x4+ cos(3x)—51nx

f (x) = e2xlnx

f (x) =
ex

x2 + 3

Løsfølgende integraler:

i (x4 + sin(3x) —e2x) dx

f x6ex7 dx

Oppgave 2

Løslikningene ved regning:

.V2x+ 1+ 1 = x

. /
sin(3x) = x E [0, 27r)
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Løsulikheten ved regning:

x+3 x+1
	 -, 	 
x —2 x —3

Gitt den geometriske rekken:

5 + 25x + 125x2 + 625x3 + 3125x4+ ...

Forhvilkeverdier av x konvergerer rekken? Finn et uttrykk for summen av rekken.
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Oppgave 3

Gitt funksjonen

f (x) = (x — 1)ex

Finn eventuelle nullpunkt til funksjonen f ved regning.

Deriver funksjonen og finn eventuelle topp- og bunnpunkt til funksjonen f .

Finn vendepunktet til funksjonen f ved regning.

Finn tangenten i punktet (1,f (1)) ved regning.

Tegn grafen til funksjonen f .

Beregn arealet avgrenset av x-aksen, linja x = 1, linja x = 2 og grafen til funksjo-
nen f .

Oppgave 4

På en arbeidsplass jobber 13 jenter og 15 gutter. Seks av jentene og ti av guttene drikker
kaffe. Vi velger en tilfeldig person.

Hva er sannsynligheten for at vi velger en gutt?

Hva er sannsynligheten for at vi velger en person som drikker kaffe?

Hva er sannsynligheten for at personen vi velger er en jente som drikker kaffe?

Dersom vi får vite at personen er en jente. Hva er da sannsynligheten for at
hun drikker kaffe?

Oppgave 5

Gitt tre punkter A(2, 1, 2), B(0, —1,0) og C(-1, 10, 3)

Finn irB, AC og vinkel LBAC.

Finn arealet av trekanten ABC.

Vis at [2, 1,—3] er en normalvektor for planet gjennom punktene A, B og C.

Finn en likning for planet a gjennom punktene A, B og C.

Gitt en rett linje 1med parameterframstilling:

{x = 1+ t
y = 3 — 8 t
z = 1+ kt

Finn k slik at linjen skjærer planet a i punktet (2, —5,0).
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Oppgave6

En 1 meter lang streng kuttes i to deler. Den ene delen med lengde x skal formes som
et kvadrat og den andre som en sirkel.

Forklar at formelen for summen av arealene til kvadratet og sirkelen (målt i kvad-
ratmeter) kan skrives som:

A(x) = ( -n2+7J1- 12
LI) 2rr

X E [0, 1]

Visved regning hvilken verdi for x som gjør at arealet A(x) blir minst mulig? Hva
er arealet da?
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