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1 Praktiske saker

• Ikke obligatorisk, men kan bare forbedre sluttkarakter, s̊a anbefalt.

• Fredag 2. oktober, 14:15 – 15:45. Tar plassen av forelesninga, s̊a det er ikke noe
forelesninga den dagen.

• Digital eksamen via Inspera. Alle hjelpemidler er tillatt, men du m̊a svare sjøl.

• Blyant og papir kan hjelpe hvis du vil regne noe.

• Ti flervalgsoppgaver. Rett svar gir poeng, feil gjør ingenting (s̊a gjett hvis du veit ikke).
Alle oppgavene er like viktige.

2 R̊ad

• Ha læreboka nær og hjemmesida til kurset åpent p̊a resurssida eller framdriftsplan.

• Blyant og papir kan hjelpe hvis du vil regne noe. Anbefalt.

• Ha teorema hvor du kan finne dem – presise antakelser og hva teoremet forteller.
Alternativt, huske dem; det er fortere.

• Veit hvor du kan finne eksempelregninger eller regne s̊a mye at du ikke trenger dem.

• Løs enkle oppgavene først og vanskelige til slutt. Hopp over vanskelige oppgaver først
gang etter å ha lest dem.

• Hvis du har tid, sjekk oppgavene ved å løse dem igjen uavhengig av det først løsninga.

• Noen oppgaver kan løses eksperimentalt, men det er vanligvis fortere og gjøre noe
annet.
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3 Om oppgavene

Fra framdriftsplanen er de følgende pensum:

1. Absoluttverdi.

2. Linjer i planet og sirkler i planet.

3. Trigonometri.

4. Potenser og logaritmer.

5. Funksjoner.

6. Polynomer

7. rasjonale funksjoner

8. potensfunksjoner

9. Eksponentiellfunksjoner

10. inversfunksjoner

11. logaritmefunksjoner

12. Periodiske funksjoner

13. Sammensatte funksjoner

14. Eksponentiell vekst

15. tallfølger

16. Grenseverdier av tallfølger

17. Rekursjon

18. Grenseverdier av funksjoner

19. Kontinuerlige funksjoner

Siden det er ti flervalgsoppgaver valgte jeg tilfeldig ti av alternativa ovenfor, og skrev oppgaver
for dem. Hvis mulig, jeg skapte dem s̊a at de er ogs̊a knytta til andre deler av pensum.

• Oppgavene er ikke rett fra øvingene, forelesningene eller læreboka.

• Forbered med å regne ting og med å forst̊a konseptene. Det siste har jeg prøvd å hjelpe
med under forelesninger.

•
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3.1 Hva slags øvinger kan det være?

• Hvilke er det rette svaret til regningen?

• Kan teorem A brukes i situasjonen og hva forteller det?

• En anvendt situasjon som kan modelleres med hjelp av konseptene.

• For hvilke matematiske gjenstander (funksjoner, følger,. . . ) gjelder en definisjon? Dvs.
hvilke eller om noe funksjoner er til eksempel kontinuerlige.

• Hvor mange løsninger eller fikspunkt eller nullpunkt har en gitt funksjon eller følge?
Hvilke av alternativa er de?

• Og andre typer.
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