
MAT 1100  

Obligatorisk oppgave 2 av 2, høsten 2020 
 

 
Innlevering  

Muntlig presentasjon (30 minutter) sammen med en medstudent. Presentasjonen gjøres via Zoom 

eller ved fysisk oppmøte, etter avtale med gruppelærer. Gruppelærer setter opp tidsplan for 

presentasjonene, og avgjør under hver enkelt presentasjon hvilke deler av oppgavene dere skal 

presentere.  

Studenter som ikke får sin presentasjon godkjent, men som har gjort et reelt forsøk på å løse 

oppgavene, vil få én mulighet til å levere en revidert, skriftlig besvarelse. Manglende oppmøte på 

presentasjonstidspunktet, uten søknad om utsettelse/skriftlig levering, gir ikke mulighet til å levere 

skriftlig besvarelse til utsatt frist. Studenter som presenterer sammen, vurderes individuelt. Det er 

derfor mulig at den ene kan få presentasjonen godkjent og den andre ikke. Hvis du på grunn av akutt 

sykdom eller andre tungtveiende grunner ønsker å søke om skriftlig innlevering, må du ta kontakt 

med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt (e-post: studieinfo@math.uio.no) innen fredag 

23. oktober kl. 12.00. Studenter som får innvilget skriftlig innlevering, har bare ett forsøk og må 

overholde innleveringsfristen i neste avsnitt. Foreleser og gruppelærere har ikke anledning til å gi 

utsettelse på innlevering eller fritak fra muntlig presentasjon.  

Annen gangs innleveringsfrist (skriftlig) for dem som ikke får første forsøk godkjent:  

Torsdag 5. november kl. 14.30 i Canvas. 

Denne fristen gjelder også for studenter som har fått innvilget skriftlig innlevering. For skriftlig 

innlevering gjelder ellers de samme reglene som for Oblig 1.  

 

For fullstendige retningslinjer for innlevering av obligatoriske oppgaver, se her: 

                          uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppgave 1 

La 𝑓 være funksjonen definert for alle reelle tall 𝑥 ≥ 0 ved 

𝑓(𝑥) = √
arctan 𝑥

1 + 𝑥2
 

Finn volumet som framkommer når grafen til 𝑓 på intervallet [10, 11] roteres om 𝑥-aksen. 

 

Oppgave 2 

La 𝑓 være funksjonen definert for alle reelle tall 𝑥 ved 

𝑓(𝑥) = 𝑥𝑒−|𝑥| 

a) Avgjør om 𝑓 er deriverbar i 0. 

b) Avgjør hvor 𝑓 vokser og avtar, og finn eventuelle lokale eller globale 

ekstremalpunkter for 𝑓. 

c) Avgjør hvor 𝑓 er konveks og konkav, og finn eventuelle vendepunkter for 𝑓. 

d) Undersøk om 𝑓 har vertikale, horisontale eller skrå asymptoter. Skisser grafen til 𝑓. 

 

Oppgave 3 

Arne sitter på et fly og har fått servert mat med et glass drikke. Det er litt turbulens, så Arne 

lurer på hvor mye han må drikke for at glasset skal stå så stødig som mulig. Han tenker da at 

det gjelder å få tyngdepunktet til glasset, inkludert innhold, så lavt ned som mulig. Glasset er 

formet som en rett, sirkulær sylinder med en bunn som har tykkelse 0,5 cm. Veggen i glasset 

er et sylinderskall med indre radius 3 cm og høyde 10 cm. Glasset står på et horisontalt bord.  

 

                                       

 

Arne gjetter at bunnen i glasset veier 30 gram, og at glassveggen veier 70 gram. La 𝑇(𝑥) være 

høyden til tyngdepunktet for glasset med innhold over bordet målt i cm, når innholdet har 

dybde 𝑥 cm.    



(Oppgave 3 forts.) 

Arne vet at vi har denne sammenhengen: 

                         (Total masse for glasset med innhold) ∙ 𝑇(𝑥) 

                          =  (Bunnens masse) ∙ (Høyden til bunnens tyngdepunkt) 

                              + (Glassveggens masse) ∙ (Høyden til glassveggens tyngdepunkt) 

                              + (Innholdets masse) ∙ (Høyden til innholdets tyngdepunkt) 

 

a) Arne antar at massetettheten for innholdet i glasset er omtrent som for vann, altså 1 

gram per kubikkcentimeter. Ved hjelp av dette regner Arne ut at  

(30 + 70 + 𝜋 ∙ 32 ∙ 𝑥 ∙ 1) ∙ 𝑇(𝑥) = 30 ∙ 0,25 +  70 ∙ 5,5 +  𝜋 ∙ 32 ∙ 𝑥 ∙ 1 ∙ (
1

2
+

𝑥

2
) 

Forklar hvorfor. Bruk dette til å vise at 

𝑇(𝑥) =
9𝜋𝑥2 + 9𝜋𝑥 + 785

18𝜋𝑥 + 200
 

 

b) Regn ut 𝑇(0) og 𝑇(10). Hvordan kan disse funksjonsverdiene tolkes? 

 

c) Avgjør hvor 𝑇(𝑥) vokser og avtar på definisjonsområdet 𝐷𝑇 = [0,10]. Finn eventuelle 

lokale og globale ekstremalpunkter for 𝑇(𝑥). 

 

d) Hvilken dybde 𝑥 i glasset gir lavest høyde 𝑇(𝑥) for tyngdepunktet? 

 

e) Regn ut funksjonsverdien 𝑇(𝑥) tilhørende verdien for 𝑥 som du fant i d). Kalkulator er 

tillatt her. Hva oppdager du? 

 

 

LYKKE TIL! 

 

 

 

 

 


