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Uke 47, først forelesning

1. Eksamen
2. Faglig innehold



Eksempeleksamensoppgaver

https://wiki.math.ntnu.no/ma0001/2020h/info#eksamen
I 5 flervalg (vekt 40 %), 5 skriftlige (vekt 60 %) oppgaver.
I Skriftlige oppgaver skal være én oppgave på Inspera. Skriv

svara til alle og digitalisere dem alle til slutt. (Eller bruk LATEX,
Libreoffice write, Word, eller liknende.)

I Jeg har fått anbefalt appen «scannable» for å ta bilder av
skriftlige svar. Jeg har sjøl ikke erfaring med sånne, så gjerne
anbefale andre alternativ (via referansegruppa eller e-post). Jeg
skriver anbefalelser jeg får til hjemmesida.

https://wiki.math.ntnu.no/ma0001/2020h/info#eksamen


Faglig innehold

I Repetisjon, utsatt eksamen 2020
I Det har vært ønsker om implisitt derivasjon og inversfunksjoner.

Vi ser hvor mye tid det er igjen på fredag.



Oppgave én

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



Oppgave to

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



Oppgave to

f (x) = −x4 + 108x

Vi har kandidatpunkt til ekstremalpunkt x = 1, 3 og 4.



Oppgave tre

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



Oppgave fire

Finn alle de antideriverte til

g(x) =
{

ex for x ≤ 0
cos x for x > 0

.



Oppgave fem

Deriver ecos(2x) + 4.



Oppgave seks

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



Oppgave sju

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

lim
x→0

sin2 x
x



Oppgave åtte

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



Oppgave ni

Vis at den deriverte til tan(x) = sin x
cos x er lik 1 + tan2 x .



Oppgave ti

Avgjør om det uekte integralet konvergerer. Hvis ja, regn det ut.∫ ∞
5

1√
x dx
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