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Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fram-
gangsmåten framgår tydelig av besvarelsen.

Oppgave 1 Gi et eksempel på en funksjon med lineær tilnærming som er
akkurat lik funksjonen selv. Regn ut tilnærminga.

Oppgave 2 Finn ekstremalverdier til funksjonen f(x) = −x4 + 108x på inter-
vallet [1, 4] og finn ut hvilke av dem som er minimum og maksimum, og om de er
lokale eller globale.

Oppgave 3 Forenkl uttrykket log7(49y7) så mye du kan.

Oppgave 4 Finn alle de antideriverte til

g(x) =

ex for x ≤ 0
cos x for x > 0

.

Oppgave 5 Deriver ecos(2x) + 4.

Oppgave 6 Er gjennomsnittet til funksjonen f(x) = e−x2 på intervallet [3, 5]
positivt, negativt eller null?

Oppgave 7 Avgjør om grenseverdien konvergerer. Hvis ja, regn den ut.

lim
x→0

sin2 x

x

Oppgave 8 Antallet bakterier tredobler seg hver time. I begynnelsen er det
elleve bakterier. Hvor mange timer tar det før det er 11 · 104 bakterier?

Oppgave 9 Vis at den deriverte til tan(x) = sin x

cos x
er lik 1 + tan2 x.

Oppgave 10 Avgjør om det uekte integralet konvergerer. Hvis ja, regn det ut.∫ ∞
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