
Obligatorisk oppgave 1 i MAT1000, Høst 2007.

Innleveringfrist: Fredag 14.09.2007 klokken14.30 p̊a ekspedisjonskontoret til Ma-
tematisk institutt (7. et i N.H.Abelshus). Erfaringsmessig blir det lange køer rett
før innleveringsfristen, s̊a det er smart å levere tidligere. Husk å bruke den ofisi-
elle obligforsiden ved innlevering! Dersom du p̊a grunn av sykdom eller lignende
har behov for å utsette innleveringen, m̊a du sende søknad til Elisabeth Seland
(rom B 718, NHAbelshus, epost: studieinfo@math.uio.no, tlf. 22 85 59 07). Husk
at sykdom må dokumenteres ved legeattest! Se forøvrig

http://www.math.uio.no/academics/obligregler.shtml

for nærmere informasjon om reglement rundt obligatoriske oppgaver ved mate-
matisk institutt. Oppgaven er obligatorisk og studenter som ikke f̊ar besvarelsen
godkjent, vil ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For å f̊a besvarelsen god-
kjent, m̊a man ha f̊att til noe p̊a alle oppgavene, og minst 50% av settet m̊a
være riktig besvart. Du kan f̊a poeng p̊a en oppgave selv om du ikke har kom-
met frem til et svar, og det er derfor viktig at du leverer inn det du har kommet
frem til. Det er lov å samarbeide og bruke alle slags hjelpemidler. Den innleverte
besvarelsen skal imidlertid være skrevet av deg (for h̊and eller p̊a datamaskin)
og gjenspeile din forst̊aelse av sto!et. Er vi i tvil om du virkelig har forst̊att det
du har levert inn, kan vi be deg om en muntlig redegjørelse.

Oppgave 1

a) I Norge er det vanlig å angi nedbørsmengde i antall millimeter nedbør,
mens i Østerike blir nedbørsmengde angitt i antall liter pr. kvadratmeter.
Hva vil sammenhengen mellom m̊altallene for samme mengde nedbør i
Norge og Østerike være? Gi en begrunnelse for svaret.

b) Det vanlige er å angi drivsto!-forbruk for et kjøretøy i antall liter pr. mil.
Forklar hvorfor vi kunne brukt kvadratmillimeter i stedenfor. Hvor mange
kvadratmillimeter vil et drivsto!-forbruk p̊a 0,67 liter pr. mil svare til?

Oppgave 2

Et ferskvann har for lav Ph-verdi og skal tilføres ti tonn kalk i løpet av et år,
ved at det tilsettes m̊anedlige doser. For hver m̊aned vil man redusere mengden
av kalk med 10% i forhold til foreg̊aende måned.
Hvor mye kalk m̊a vi tilføre vannet første m̊aned slik at den samlede tilførselen
blir 10 tonn etter 12 m̊aneder?
Gi svaret som et helt antall kg.

Oppgave 3

En bedrift har arbeidet hardt for å f̊a ned sykefraværet, og statistikken for de
siste årene viser et gjennomsnittlig fravær p̊a
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2000 9,8%

2001 9,5%

2002 9,0%

2003 8,4%

2004 8,0%

2005 7,6%

2006 7,3%

a) La x angi x år etter år 2000 og la f(x) være det gjennomsnittlige sykefra-
været dette året.
Tegn inn punktene (x, f(x)) i et passende koordinatsystem for de verdiene
som er gitt over.

b) I sin langtidsplanlegging legger bedriftsledelsen til grunn at sykefraværet
vil synke tilnærmet lineært til det er nede i under 6%.
Kan du ut fra dataene gi en prognose for n̊ar m̊alet p̊a 6% sykefravær
oppn̊aes?
Forklar hvordan du tenker.

Oppgave 4

En brukskunstner har spesialisert seg p̊a å lage spisebestikk av tre, nærmere
bestemt kniv, skje og ga!el. Kunstneren bruker en halvtime p̊a å lage en kniv
eller en skje, mens han bruker tre kvarter p̊a å lage en ga!el. En skje er salgbar
for seg selv, mens kniver og gafler må selges i kniv-ga!el-par.
Han har mulighet til å lage opp til 1000 enheter bestikk pr. år, og han vil sette
av 600 arbeidstimer i året til denne produksjonen.

a) La x betegne antall skjeer og y antall kniv-ga!el-par kunstneren produse-
rer i løpet av et år.
Lag en skisse som viser mengden av punkter (x, y) i xy-planet som til-
fredstiller begrensningene over.

Kunstneren har regnet ut at utgifter til matrialer, lakk og slitasje p̊a utstyr vil
beløpe seg til 5 kroner for en kniv, 10 kroner for en skje og 15 kroner for en
ga!el. En lokal foretning er villig til å selge produktene, og tilbyr 100 kroner for
en skje og 240 kroner for et kniv-ga!el-par.

b) Finn et uttrykk for fortjenesten kunstneren f̊ar ved å produsere x skjeer og
y kniv-ga!el-par. Bestem deretter verdiene av x og y som gir kunstneren
den største fortjenesten.

c) Hva bør kunstneren gjøre dersom foretningen tilbyr 250 kroner for et kniv-
ga!el-par, men fortsatt 100 kroner for en skje? Begrunn svaret ditt.
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