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Oppgave 1

La f : R2 → R være gitt ved f(x, y) = x3 + y3 + xy.

a) Finn de kritiske punktene til f .

b) Klassifiser de kritiske punktene til f .

Oppgave 2

La g : R2 → R være gitt ved

g(x, y) =





x3 + xy
x2 + y2 + 1 for (x, y) 6= (0, 0)

1 for (x, y) = (0, 0)

a) Avgjør om g er kontinuerlig i (0, 0).

b) Beregn den partiellderiverte g1(0, 0) dersom den eksisterer.
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Oppgave 3

Figuren under viser noen nivåkurver for funksjonen h(x, y) = 100 − (x − 6)2 − (y − 2)2. Vi
tenker oss at h angir høyden i meter over havet, og at nivåkurvene representerer et utsnitt av
et orienteringskart.

Olga Orienteringsløper har nettopp stemplet seg inn på post 11, som har koordinatene (2, 1)
på kartet. Post 12 befinner seg i punktet (8, 4). Hun bestemmer seg for å følge en rett linje (på
kartet) mellom post 11 og post 12.

a) Gi en parametrisering av den løypa/kurven i terrenget (dvs i R3) som Olga planlegger å
springe mellom post 11 og post 12. Sett også opp et uttrykk for hvor lang denne løypa
er. (Du trenger ikke å regne ut lengden.)

I det Olga passerer punktet (4, 2) på kartet snubler hun i en stein og forstuer ankelen. Det gjør
særlig vondt å bevege seg i oppover- og nedoverbakke.

b) Hvor bratt er det i den retningen Olga må bevege seg ut fra punktet (4, 2) dersom hun
følger planlagt løype mot post 12? I hvilken retning (evt. retninger) ut fra (4, 2) bør Olga
bevege seg for å unngå all (positiv og negativ) stigning?

c) Hvor nære post 12 er det mulig for Olga å komme dersom hun følger en løype fra punktet
(4, 2) som unngår all (positiv og negativ) stigning? Du kan gi svaret som avstand i xy-
planet.


