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Prøven var digitalt via Inspera. Oppgavene her er akkurat eller nesten de samme
som var på prøven.

Oppgave 1 Hvilke reelle tall x gjør likheta sann?

|1− x2| = 1− x2

a) x ≥ 0

b) x ≤ 0

c) |x| ≥ 1

d) |x| ≤ 1

Oppgave 2 Hva er y-verdien til sentrum til sirkelen?

x2/4 + 6x+ (y/2)2 − y − 15 = 0

a) −1/2

b) 2

c) 1

d) −1

Oppgave 3 I karbondatering har den radioaktive isotopen 14C halveringstid
på 5730 år. Mengden 14C er konstant i levende organismer, men begynner at falle
etter døden. Hvor mange år har en organisme vært død hvis det er bare tiendedel
av 14C tilbake?

a) omtrent 19000

b) omtrent 410

c) omtrent 3,3

d) omtrent 8,7
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Oppgave 4 Hvilken er inversfunksjonen til x3 + 3x ?

a) 1/(x3 + 3x)

b) x1/3 − x/3

c) Funksjonen har ikke en invers.

d) Funksjonen er injektiv og har dermed en invers, men det er ingen av alternativa
her.

Oppgave 5 En funksjon f : (0,∞)→ (0,∞) er økende (eller voksende) hvis
f(x1) ≤ f(x2) for alle x1 ≤ x2 som tilhører (0,∞). Observer at en konstant funksjon
er også økende (det er litt rart, men sånn er den vanlige definisjonen). For hvilke
verdier av parameteren p er potensfunksjoner xp økende på intervallet (0,∞) ?

a) p ≥ 0

b) Alle, p kan være hvilket som helst reelt tall.

c) p < 0

d) p ≥ 1

Oppgave 6 Funksjonen er periodisk med periode a dersom f(x) = f(x + a)
for alle x (slik at funksjonen er definert både i x og x+ a). Både sinus og cosinus
er periodiske med a = 2π. Hva er perioden til funksjonen f(x) = sin(πx) ?

a) 3π

b) 2

c) Funksjonen er ikke periodisk.

d) 2/π
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Oppgave 7 En bokhandel har bestilt 8025 stykker ny bok. Først uke selges
det 325 av bøkene, og hver uke deretter 30 mer enn siste uke. På hvilken uke er
alle bøkene solgt?

a) uke 25

b) uke 15

c) uke 13

d) uke 3

Oppgave 8 Hva er grenseverdien når n går mot uendelig til følgen
an =

√
100n+ 3n2/(2n+ 3)?

a) 0

b) ∞

c)
√

3
2

d)
√

3/2

Oppgave 9 Fibonaccis tallfølge defineres rekursivt ved an = an−1 + an−2,
a0 = 0 og a1 = 1. Finnes det n slik at an = 17 ?

a) Ja, a7 = 17.

b) Ja, følgen tar alle positive tall som verdier, men 17 kommer veldig seint ved
n > 1000.

c) Nei, følgen er økende og a7 < 17 og a8 > 17, så den kan aldri ha verdien 17.
En følge kalles økende dersom an+1 ≥ an for alle n.

d) Nei, følgen unngår primtall og 17 er et primtall. Et primtall er et tall som
kan kun deles med én og tallet sjøl så at resultatet er et heltall.
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Oppgave 10 Vi har tre funksjoner, f , g og h, som er definert på hele reelle
talllinja. Ulikheta g(x) ≤ f(x) ≤ h(x) gjelder for alle punkt unntatt x = 3. I tillegg
har vi

lim
x→3

g(x) = lim
x→3

h(x) = −7

og begge grenseverdier konvergerer. Funksjonen g er kontinuerlig, men h er ikke
det. Vi veit ikke om f er kontinuerlig. Kan vi bruke skviseteoremet for å utlede at
limx→3 f(x) = −7 ?

a) Ja, alle antakelser for teoremet er oppfylt.

b) Ja, men bare hvis f er kontinuerlig.

c) Nei, fordi h er ikke kontinuerlig.

d) Nei, fordi f kan være diskontinuerlig.


