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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1000 — Matematikk i praksis I.

Eksamensdag: Mandag 12. desember 2005.

Tid for eksamen: 14.30 – 17.30.

Oppgavesettet er p̊a 2 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og god-
kjent kalkulator.

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

For hvert delspørsm̊al er det angitt en maksimal poengsum. Feil svar eller
ikke noe svar gir 0 poeng, rett svar med rett utregning gir maks poeng.
Maksimal total poengsum er 100 poeng.

Oppgave 1.

En funksjon f , definert p̊a intervallet [0,→〉, er gitt ved

f(x) =
4

1 + 3e−4x

a) Finn eventuelle maksimums- og minimumspunkter for f og avgjør hvor
funksjonen vokser og hvor den avtar. (9 poeng)

b) Finn ogs̊a eventuelle vendepunkter for f og avgjør hvor grafen krummer
opp og hvor den krummer ned. (6 poeng)

c) Beregn grenseverdiene

lim
x→∞

4

1 + 3e−4x
og lim

x→−∞

4

1 + 3e−4x

(12 poeng)

(Fortsettes side 2.)
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Oppgave 2.

a) Finn det ubestemte integralet ∫
t ln t dt

(15 poeng)

b) Vis at
d

dt
(t ln t− t) = ln t

og bruk dette til å beregne arealet mellom grafen til y = f(t) = ln t,
t-aksen og linjene t = 1 og t = e. (15 poeng)

c) Forklar hvorfor grenseverdien

lim
t→1

ln t

t− 1
= 1

(10 poeng)

Oppgave 3.

Vi har gitt to matriser

A =

(
2 1
0 1

)
og B =

(
−1 0
1 0

)
a) Regn ut AB −BA og finn determinanten det(AB −BA). (12 poeng)

b) Finn egenverdiene og de til hørende egenvektorene til matrisa A. (15
poeng)

c) Vis at en av egenvektorene til A ogs̊a er egenvektor for B. Finn den
tilhørende egenverdien til B. (6 poeng)

SLUTT


