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Alle deloppgaver (1, 2, 3a, 3b osv.) teller 10 poeng. Du må begrunne alle
svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan følge argu-
mentene dine.

Oppgave 1. Finn Jacobi-matrisen til funksjonen F : R2 → R2 gitt ved

F(x, y) =

 x2y

xexy
2


Oppgave 2. Hva er volumet til pyramiden utspent av vektorene a =
(1,−2, 0), b = (0, 2, 3) og c = (1, 1, 1)?

Oppgave 3. Tre hoteller A, B og C sender sengetøyet sitt til vask på to
vaskerier I og II:

(i) Hotell A sender 80 % av sitt sengetøy til vaskeri I og 20 % til vaskeri
II.

(ii) Hotell B sender 40 % av sitt sengetøy til vaskeri I og 60 % til vaskeri
II.

(iii) Hotell C sender 30 % av sitt sengetøy til vaskeri I og 70 % til vaskeri
II.

a) Lag en matrise M slik at hvis x1, x2 og x3 er antall sengesett som
sendes til vask av henholdsvis A, B og C, og y1 og y2 er antallet av
disse sengesettene som mottas av henholdsvis I og II, så er

(
y1
y2

)
= M

 x1
x2
x3


Dersom x1 = 200, x2 = 100 og x3 = 100, hvor mange sengesett mottar
hvert av vaskeriene I og II?

(Fortsettes på side 2.)
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Vaskeri I sender 50 % av de vaskede sengesettene tilbake til hotell A,
30 % tilbake til hotell B og 20 % tilbake til hotell C (uavhengig av hvor
sengesettene opprinnelig kom fra). Vaskeri II sender 20 % av de vaskede
sengesettene tilbake til hotell A, 40 % tilbake til hotell B og 40 % tilbake til
hotell C.

b) Anta at vaskeriene har mottatt henholdsvis y1 og y2 sengesett fra
hotellene, og la z1, zz og z3 være antall vaskede sengesett som blir
sendt tilbake til henholdsvis hotell A, B og C. Finn en matrise N slik
at  z1

z2
z3

 = N

(
y1
y2

)
Regn ut NM .

c) Dersom det en dag er sendt 100 sengesett til vask fra hvert av hotellene
A, B og C, hvor mange av de vaskede sengesettene får hvert hotell
tilbake fra vaskeriene?

Oppgave 4. Løs integralene

a)
∫

2x
x2+2x+2

dx

b)
∫

x3

x2+1
dx

c)
∫
(lnx)2 dx

Oppgave 5. Hvis f og g er to deriverbare funksjoner, lar vi

Wf,g(x) =

∣∣∣∣∣∣
f ′(x) g′(x)

f(x) g(x)

∣∣∣∣∣∣
a) I dette punktet antar vi at det finnes en konstant C slik at f(x) =

Cg(x) for alle x ∈ R. Vis at da er Wf,g(x) = 0 for alle x ∈ R.

b) Vi antar nå at f og g er generelle deriverbare funksjoner, og at g(x) 6= 0
for alle x ∈ R. Vis at (

f(x)

g(x)

)′
=

Wf,g(x)

g(x)2

Bruk dette til å vise at dersom Wf,g(x) = 0 for alle x, så finnes det en
konstant C slik at f(x) = Cg(x) for alle x ∈ R.

Oppgave 6. I en trekant ABC er ∠A = 30◦. Siden BC er 2 cm. Hva er
det lengste siden AB kan være?

A B

C

30◦

2 cm

(Fortsettes på side 3.)
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Oppgave 7. Vis at hvis f : R → R er en deriverbar funksjon slik at
limx→∞ f ′(x) = 0, så er limx→∞(f(x+ 1)− f(x)) = 0.

Finn en deriverbar funksjon g : R→ R slik at limx→∞(g(x+ 1)− g(x)) = 0,
men limx→∞ g′(x) ikke eksisterer.

Slutt


