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Øving 7

Innleveringsoppgaver

1 Bruk definisjonen til den deriverte til å regne ut den deriverte av x2.

2 Deriver (dvs. regn deriverte til)

h(x) = −1
4x

4 + 2
3x

3 + 2x2 −
√

2x+ πe.

3 Vær forsiktig med regneregler til potenser og deriver(
x1/3 − x

)
·
(
x2/3 + x2

)
.

Hint: Svaret er en sum av fire potensfunksjoner/konstanter, hver ganget med noe
tall. Oppgava kan løses den harde vejen eller den enklere veien. Den enklere er å ikke
bruke produktregel, men i stedet regne ut multiplikasjon først og deriver etterpå.
Men produktregelen virker også.

4 Gi et eksempel av en funksjon f definert stykkevis, så at den er definert og kontinuerlig
på alle reelle tall, f(0) = 0, men f er ikke deriverbar i x = 0. Ikke bruk absolutverdi,
men endre den litt, eller oppfinn et helt annet eksempel.

Anbefalte øvinger

Husk å valge øvingene knyttet til temaene som er vanskelig, eller som du vil forstå bedre,
og se om øvingene er trening eller fordybende.

Oppgavene kommer fra Avsnitt 4.1 (sider 143–145) i Calculus for Biology and Medicine,
3. utgave, forfatteren Claudia Neuhauser.

• Deriverte og graf: 2, 3, 5, 8.

• Definisjonen til den deriverte: 21, 25, 26, 35, 38

• Likninga til tangenten: 27, 28, 33

• Anvendt, fordybende: 42, 44, 45, 46, 47
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• Kontinuitet og deriverbarhet: 54, 55

De følgende oppgavene kommer fra Avsnitt 4.2 (sider 149–151).

• Polynom: 1→. Gjør så mange at det blir lett.

• Polynom, med parametrer: 23, 24, 27, 32, 36, 39, 41

De følgende oppgavene kommer fra Avsnitt 4.3 (sider 158–159).

• Produkregel: 1→. Gjør så mange at det blir lett.

• Potensfunksjon: 59 – 66, 69, 70, 72, 73, 80, 81. Gjør så mange at det blir lett.

• Anvendt: 46, 47, 48

Bonus, ikke leveres

La s(t) være avstanden av en bil til plass hvor de bgynner å kjøre fra som en funksjon av
tid, med s(0) = 0.

Vi skriver den annen deriverte av avstanden med to kommaer, som s′′(t). Det betyr den
deriverte av den deriverte til f .

Hva skjer der med bilen, da

1. s(2 h) = 0 km?

2. s′(t) = 0 for noen få minutter?

3. s′(t) > 0?

4. s′(t) < 0?

5. s′′(t) = 0 for noe tid?

6. s′′(t) > 0 og s′(t) > 0?

7. s′′(t) > 0 og s′(t) < 0?

8. s′′(t) < 0 og s′(t) > 0?

9. s′′(t) < 0 og s′(t) < 0?
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