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bortsett fra at det innholder 10 delspørsmål i stedet for 7. Hvis dere vil
samarbeide, er det selvagt helt greit. Spør hvis dere vil ha hjelp og hint.
Oppgavesettet gjennomgås kl. 15.15-17 i Sophus Lies auditorium. Lykke til!
Hilsen Arne.

Oppgave 1. (10 poeng) La M være matrisen gitt ved

M =

(
1 −2
−3 0

)
.

Finn determinanten til matrisen 2M +M4.

Oppgave 2. La k > 0, og la f : R→ R være definert ved

f(x) = e−kx
2
.

a) (10 poeng) Avgjør hvor f vokser og avtar, og finn eventuelle globale
maksimums- og minimumspunkter for f .

b) (10 poeng) Avgjør hvor f er konveks og konkav, og skisser grafen til f .

c) (10 poeng) La r > 0. La V (r) være volumet av omdreiningslegemet
som fås når grafen til f på intervallet [0, r] roteres om y-aksen. Finn
V (r), og avgjør om grensen

lim
r→∞

V (r)

eksisterer.

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 3.

a) (10 poeng) Finn Jacobimatrisen til funksjonen F : R3 → R3 gitt ved

F(x, y, z) = (x2yz, xy2z, xyz2).

b) (10 poeng) Finn eventuelle punkter (x, y, z) der determinanten til
Jacobimatrisen fra a) er 0.

Oppgave 4. (10 poeng) La k være et reelt tall, og la f : (−1, 1)→ R være
funksjonen definert ved

f(x) =

{
x2

1−
√
1−x2

for x 6= 0

k for x = 0.

Avgjør om det fins en verdi av k slik at f er kontinuerlig.

Oppgave 5. (10 poeng) Finn kompleks faktorisering av polynomet

P (z) = z3 − 11z2 + 36z − 26.

Oppgave 6. (10 poeng) Beregn integralet∫
2

(x+ 1)(x2 + 1)
dx.

Oppgave 7. (10 poeng) Finn eventuelle horisontale, vertikale eller skrå
asymptoter for funksjonen f : (0,∞)→ R definert ved

f(x) = (x+ 7)e2/x.

Slutt


