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Eksamen i: MAT 1000 — Matematikk i praksis I.

Eksamensdag: Onsdag 9. juni 2004.

Tid for eksamen: 09.00 – 12.00.

Oppgavesettet er p̊a 3 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og
lommekalkulator.

Kontroller at oppgavesettet er komplett
før du begynner å besvare spørsmålene.

Vektingen av hvert delspørsmål er angitt i parentes. Maksimalt oppn̊aelig
poengsum er 100.

Oppgave 1.

Alle svar skal begrunnes, eventuell bruk av kalkulator gir ingen uttelling.

La funksjonen f være gitt ved

f(x) =
√

x(x2 − 4x + 3) = x
5
2 − 4x

3
2 + 3x

1
2 , for 0 ≤ x ≤ 3

a) (15 poeng)
Bestem nullpunktene til f . Vis at

√
xf ′(x) er et annengradspolynom

og bestem hvor f er voksende eller avtagende.

b) (10 poeng)
Finn arealet mellom grafen til f og x-aksen, i omr̊adet 0 ≤ x ≤ 1.

(Fortsettes side 2.)
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Oppgave 2.

(15 poeng)
Det renner konstant 10 liter vann pr. sekund fra en kran ned i en vann-

tank. Ved tidspunktet t = 0 sprekker bunnen av tanken slik at volumet (målt
i liter) av vannet i tanken i de første 30 sekundene er gitt ved formelen

V (t) = 1
6
t3 − 5t2 − 40t + 5000

hvor t måles i sekunder. Ved hvilket tidspunkt er vannstrømmen ut av
sprekken størst og hvor mange liter strømmer ut av sprekken pr sekund ved
dette tidspunktet?

Oppgave 3.

La M =

[
0.9 0.27
0.1 0.73

]
.

a) (10 poeng)
Vis at egenverdiene til M er 1 og 0.63 og finn de tilhørende egenvek-
torene.

I 1990 kjørte 100% av Oslo-bilistene med piggdekk om vinteren. La xn og
yn være prosentandelen av bilister som kjører henholdsvis piggfritt eller med
piggdekk n år senere, dvs. x0 = 0 og y0 = 100.

Vi antar at antall bilister er konstant, men at 10% av bilistene hvert år
skiftes ut med nye bilister. Av de nye bilistene og de som kjørte piggfritt
året før, kjører 90 % piggfritt og 10% med piggdekk. Av de som kjørte med
piggdekk året før kjører fortsatt 80% med piggdekk og 20% har skiftet til
piggfritt.

b) (10 poeng)
Forklar at [

xn+1

yn+1

]
= M

[
xn

yn

]
c) (15 poeng)

I hvilket år kjører for første gang mer enn 70 % av bilistene piggfritt?

(Fortsettes side 3.)
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Oppgave 4.

Funksjonen f er gitt ved f(x, y) = x2 − xy2 + 1
2
y2.

a) (10 poeng)
Finn de stasjonære punktene til f .

b) (15 poeng)
Avgjør om punktene du fant i a) er lokale maksimumspunkter, lokale
minimumspunkter eller ingen av delene.

SLUTT


