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Oppgave 1

Del I: Forenkle følgende funksjoner

a) f(x) = eln x+3

b) g(x) = ln(5e−x)

c) h(x) = ln(x) + ln(2x)

d) k(x) = e2 ln(x+1)

Del II: Deriver funksjonene ovenfor.

Oppgave 2

Deriver følgende funksjoner

a) f(x) = xe−x

b) g(x) =
1

3
x3 +

1

2
x2 + x+ lnx− x−1 − 1

2
x−2

c) h(x) = ex ln 2

d) h(x) = 2x

Oppgave 3

Betrakt en konsument med nyttefunksjon

u(c1, c2, c3) = a ln c1 + b ln c2 + (1− a− b) ln c3 der a, b > 0 og a+ b < 1

og budsjettbetingelse
p1c1 + p2c2 + p3c3 = m

a) Løs konsumentens nyttemaksimering ved å sette inn

c3 =
m− p1c1 − p2c2

p3

1



Sjekk at både nødvendige og tilstrekkelige betingelser er oppfylt.
b) Løs samme problem med Lagranges metode (uten innsetting som i b))

Oppgave 4

Anta at etterspørselen x etter en vare er en funksjon av pris p og inntekt m,
som tilfredsstiller følgende ligning

lnx = ln a+ lnm− b ln p der a, b er positive konstanter

Finn elastisitetene Elmx og Elpx, dvs Engel og Cournot-elastisitetene, med
ulike metoder:
a) Løs ligningen for x og deriver på vanlig måte
b) La ligningen implisitt definere x som en funksjon av m og p og bruk

implisitt derivasjon.

Oppgave 5

Bruk av logaritme og eksponesialfunksjon knyttet til vekst.
a) Anta at befolkningen i et land vokser med 3% i året. Hvor lang tid tar det

før befolkningen er doblet?Bruk eksponential og logartimefunksjoner til å løse
følgende oppgaver. Gi svaret uttrykt ved logartime- eller eksponentialfunksjo-
nen. Har du kalkulator kan du regne ut tallverdiene til slutt.
b) La Yt betegne BNP i et land, og anta at denne vokser med en fast vek-

strate. Hvordan ser grafen til lnYt ut?
c) Om Yt = f(t) vokser med en fast rate, vis at f(t) kan skrives som en

eksponensialfunksjon. La videre g(t) = ln (f(t)). Hva blir g′(t)?
d) Bruk en lineær tilnærming til å regne ut omtrentlig hva ln(1 + r) er.
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