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Eksamen inneholder 12 deloppgaver som teller 6 poeng hver. Du må
begrunne alle svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan
følge argumentene dine.

Oppgave 1. Finn volumet til pyramiden utspent av de tre vektorene
a = (5, 1,−7), b = (1, 0, 4) og c = (3, 10, 6).

Oppgave 2. Vi studerer et plantesamfunn av den sjeldne arten Tullsomik
Kefins, og vi deler plantene i to aldersklasser: Unge og voksne. Vi lar
xn og yn være henholdsvis antall unge og voksne planter ved tid t = n,
der tiden måles i år og n = 0, 1, 2, 3, . . .. Når det gjelder utviklingen av
plantesamfunnet fra ett år til det neste, gjør vi følgende antakelser:

(1) 60 % av ungplantene overlever til neste år, og de er da voksne planter.
Videre gir hver ung plante opphav til 4 nye ungplanter neste år ved
frøspredning.

(2) Av de voksne plantene er 70 % selv døde neste år, men samtlige voksne
planter gir likevel opphav til to voksne planter hver (avleggere) neste
år. I tillegg produserer hver voksen plante 5 nye ungplanter neste år
ved frøspredning.

Finn en matrise A slik at vi for alle n ≥ 0 har(
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yn+1

)
= A ·

(
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)

Oppgave 3. La a ≥ 0 være et reelt tall. Finn integralet∫ a

−a

x2 + sinx

1 + x6
dx

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 4. La f : R2 → R være funksjonen gitt ved

f(x, y) =
1

1 + x2 + 9y2

a) Finn de partielle deriverte av f og gradienten ∇f .

b) I hvilken retning avtar funksjonverdien til f raskest ut fra punktet
(1, 1)? Finn f ′((1, 1); (1, 1)).

c) Begrunn at f ikke har noe minimalpunkt, og finn eventuelle
maksimalpunkter for f .

Oppgave 5.

a) Finn integralet
∫

1

(2 + x)2(2− x)2
dx

b) Finn volumet av omdreiningslegmet som fremkommer når grafen til

f(x) =
1

4− x2

på intervallet [0, 1] roteres om x-aksen.

Oppgave 6. La f : [−1,∞)→ R være gitt ved

f(x) =

{
arccosx for x ∈ [−1, 0]
arctan(x−1) for x > 0

a) Vis at f er deriverbar i x = 0, og finn f ′(0).

b) Finn eventuelle ekstremalpunkter for f , og skisser grafen til f .

c) Avgjør om det uegentlige integralet
∫∞
1 f(x) dx konvergerer.

Oppgave 7. La f : R → R være deriverbar, og la n > 1 være et naturlig
tall. Vis at hvis f har n nullpunkter, så har f ′ minst n− 1 nullpunkter.

SLUTT


