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Tid for eksamen: 9.00 – 12.00

Oppgavesettet er på 2 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

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

Vektingen av hvert delspørsmål er angitt i parentes. Maskimalt oppnåelig
poengsum er 70.

Oppgave 1
La f være funksjonen f(x) = ex(x2 − 5x + 7) definert på intervallet [−1, 3].

(a) [8 poeng] Avgjør hvor f er voksende og hvor f er avtagende, og finn
eventuelle maksimums- og minimumspunkter.

(b) [8 poeng] For hvilke x krummer grafen til f nedover og for hvilke x
krummer den oppover? Finn eventuelle vendepunker på grafen.

(c) [4 poeng] Bruk delvis integrasjon til å finne
∫

xexdx og
∫

x2exdx.
(d) [6 poeng] Beregn arealet til området avgrenset av grafen til f , x-aksen,

og linjene x = 0 og x = 2.

Oppgave 2

[10 poeng] En innsjø bidrar med vann til et vassdrag et sted der tilførslen
reguleres ved hjelp av en demning. Når det åpnes for demningen er
strømningshastigheten inn til vassdraget gitt ved funksjonen u(t) =
15000t cos πt2

18
(målt i liter/minutt). Ved tiden t=1 blir det åpnet for

demningen. Hvor mye vann, målt i liter, strømmer det fra innsjøen inn i
vassdraget i løpet av de første to minuttene? (Vi antar at vann ikke kommer
ut av vassdraget i den tiden.)

Oppgave 3

[10 poeng] Finn Taylor-polynomet av grad 2 i punktet x = 1 til funksjonen
f(x) = 1

1+x2 .

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 4
En dyrepopulasjon er inndelt i to grupper, unge og voksne. Det er observert
at hunndyr er reproduksjonsklare i samme sesong som de blir født i, og føder
da i gjennomsnitt 0.4 unger av hunnkjønn. Det er også observert at 30 prosent
av disse ungene overlever nøyaktig én sesong til. Et voksent hunndyr føder
i gjennomsnitt 2 unger av hunnkjøn, og overlever ikke en sesong til. La xn

betegne antall unger av hunnkjønn og yn antall voksne hunner ved et gitt
tidspunkt t.

Overgangsmatrisen for denne modellen blir da

M =

[
0.4 2
0.3 0

]

(a) [10 poeng] Vis at λ = 1 og λ = −3
5

er egenverdier til M . Finn, til
hver egenverdi, de tilhørende egenvektorene gitt i parameterfremstilling med
en parameter.

(b) [10 poeng] Anta at det ved starten av observasjonene (ved t = 0)
finns x0 = 560 unge hunndyr og y0 = 320 voksne hunndyr. Finn en formel
for xn og yn uttrykt ved n.

(c) [4 poeng] Finn grensene av xn og yn når n går mot uendelig, og
forklar hva de gir uttrykk for i denne modellen.

Slutt.


