
 

 

 

EKSAMEN 

Emnekode:  SFB10719-1-20H 

 

Emnenavn: Matematikk og statistikk 

 

Eksamensform: Individuell, skriftlig firetimers hjemmeeksamen. 

Dato:  11.03 

Faglærer(e): Erlend Sand Aas, Janne Strømme 

Om eksamensoppgavene: 

Det er totalt 6 oppgaver. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner.  

Alle oppgavene skal besvares og begrunnes med utregning. Hvor mye oppgavene teller ved 
sensurering er angitt med prosent bak hver oppgave. 

Dersom noe er uklart eller mangler, inngår det som en del av oppgaven å ta de 
nødvendige forutsetninger. 

 

Sensurfrist: 01.04.2021 

Karakterene er tilgjengelige for studenter i Studentweb senest 2 virkedager etter oppgitt 
sensurfrist.  

 



Oppgave 1 (15%) 
(Rasjonelle funksjoner, derivasjon, asymptoter, vendepunkt) 

En funksjon er gitt som: 

𝒇(𝒙) =
𝒙𝟐

𝒙𝟐 − 𝟏
 

a) Hva er definisjonsmengden til 𝒇(𝒙)? Finn eventuelle nullpunkt(er) til 𝒇(𝒙) ved regning. 
b) Regn ut eventuelle asymptoter til funksjonen ved regning. 

c) Vis ved regning at 𝑓 (𝑥) = −
( )

 

d) Vis ved regning at funksjonen ikke har noen vendepunkt.  

Oppgave 2 (20%) 
(sannsynlighetsregning, kombinatorikk) 

I øvingstimen møter det opp 13 jenter og 15 gutter. 6 av jentene og 10 av guttene bor i Halden. Vi 
velger en tilfeldig person. (Alle svarene skal vises ved regning). 

a) Hva er sannsynligheten for at vi velger en gutt? 
b) Hva er sannsynligheten for at personen vi velger, er en jente som bor i Halden? 
c) Dersom vi får vite at personen er en jente, hva er da sannsynligheten for at hun bor i Halden? 

Det viser seg at av studentene i matematikk og statistikk gjør 30% bedre enn gjennomsnittet, 40% 
omtrent likt som gjennomsnittet og 30% svakere enn snittet til eksamen. Av de som har levert et 
godt arbeidskrav, gjorde 70% det bedre enn snittet, 20% omtrent likt som snittet, mens 10% fikk 
svakere resultat på eksamen. 

d) Vis ved regning at 32 % av studentene har levert et godt arbeidskrav. 

Oppgave 3 (15%) 
a) Deriver funksjonen  

2 2( ) ( 1)( 1)f x x x x     
 

b) Inntektene til en bedrift er gitt ved ( ) 200i x x . Kostnadene til bedriften er gitt ved 

( ) 50 9000k x x  .  X står for antall enheter solgt. Hvor mange enheter må bedriften selge, 
for at inntekter og kostnader er nøyaktig like store/balanserer?  
 

c) Du planlegger å kjøpe bil om 4 år. Bilen koster kroner 300.000. Banken tilbyr nominell rente 
på 4% per år og halvårlig forrentning. Hva må du sette i banken i dag, for å ha 300.000 om 4 
år under disse betingelsene?  
 

 

Oppgave 4 (15%) 
En bedrift selger Tulipaner. Kostnadsfunksjonen til bedriften er gitt ved: 

2( ) 0,001 10 25000K x x x    



Inntektsfunksjonen til bedriften er gitt ved ( ) 25I x x .  

a) For hvilke verdi av x er grensekostnaden til bedriften 15 kroner.  

b) Vis at enhetskostnadene kan skrives som 
25000

( ) 0,001 10A x x
x

     

c) For hvilke verdi av x er enhetskostnaden minst?  

d) Vis at bedriftens profitt kan uttrykkes som 2( ) 0,001 15 25000P x x x     . Hva er 
maksimal profitt og hvor mange tulipaner selger bedriften for å maksimere sin profitt?  

 

Oppgave 5 (20%) 
La X være gjennomsnittlig antall kunder per dag. I tabellen nedenfor vises sannsynlighetsfordelingen 
til X.  

Sannsynlighet  0,1 0,25 0,25 0,4 
Antall  12 8 18 15 

 

a) Finn ( )E X  

b) Finn 2( )E X  

c) Finn ( )VAR X  
d) Kroppshøyden til menn antas å være normalfordelt med 180,5  cm og standardavvik 

7  cm. Estimer sannsynligheten for at høyden til en mann, X er over 185cm? 

Oppgave 6 (15%) 
Bestefaren din ønsker å gi deg en gave hvert år de neste 5 årene. Bestefar har investert pengene sine 
godt, og tror han vil kunne øke gaven han gir deg med 15% hvert år. Dette året fikk du 10 000 kr (du 
kan sette dette som år 0). 

a) Vis ved regning forventet fremtidig verdi av gaven du fikk i år om 5 år. 
b) Vis ved regning hva du forventer å få av bestefaren din ved hjelp av formel for rekkesum. 
c) Vis ved regning hva du forventer å få av bestefaren din ved hjelp av integrasjon. 
d) Forklar kort hvorfor er det en liten forskjell i summen fra punkt b) og c) 

 


