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Oppgave 1  

Maksimer ( , )f x y xy  under bibetingelsen 
2 22 32x y  . Anta at x>0 og y>0. 

 

Oppgave 2  

En bedrift har produktfunksjonen x n b , der b  er en positiv konstant, med x  

som produktmengde og n  som innsats av en variabel produksjonsfaktor.  

a) Skisser grafen til denne og angi egenskapene til produktfunksjonen (ved 

gjennomsnittsproduktivitet, grenseproduktivitet, grenseelastisitet og 

produktakselerasjon). Hvordan varierer gjennomsnittsproduktiviteten med n ?  

b) Utled den inverse til produktfunksjonen og den tilhørende kostnadsfunksjonen, 

når w  er en gitt pris per enhet av n . Hva er tolkningen av ?wb  Utled 

grensekostnad og samlet gjennomsnittskostnad. Illustrer disse kostnadene. 

c) La pris per enhet av x  være p . Hva er betingelsen for at bedriften vil produsere? 

Hvis drift lønner seg, hva er det profittmaksimerende kvantum av det ferdige 

produktet? Hvordan varierer tilbudt kvantum med prisene? 

 

Oppgave 3 

En bedrift produserer to ulike varer i kvantum x og y. Kostnadene ved produksjonen er c(x,y) 

mens inntektene er px+qy, der p og q er prisene på de to varene. Bedriftens profitt blir 

( , )px qy c x y . 

 

a) Finn førsteordensbetingelsen for profittmaksimum, gitt at bedriften produserer et positivt 

kvantum av begge varer. 

b) Hva må vi kreve av kostnadsfunksjonen for at stasjonærpunktene skal være 

profittmaksimum?  

 

Anta at produksjonen av y er gitt ( yy  ), og at bedriften bare kan velge x. Anta videre at 

0),('' yxcxx for alle x. 

 

c) Hva er betingelsen for at 0x  skal være det profittmaksimerende valget? 

 

Anta i nå at det optimale kvantum x* er strengt positivt.  

 



d) Finn et uttrykk for px  /*  og bestem fortegnet. (Hint: Implisitt derivasjon) 

 

 

Oppgave 4 

La y være implisitt gitt som funksjon av x gjennom ligningen ( , ) cf x x y  . Finn et uttrykk for 

den deriverte, y’(x), uttrykt ved de partiell-deriverte til f-funksjonen.  


