
Oppgaver dag 3 - Trigonometri, Eksponensial- og logar-
itmefunksjoner

Lett
L1: Forenkel: ln( 2n

4m )

L2: En observatør står i 4000 meters høyde og 20 km i luftlinje fra toppen av et fjell.
Vinkelen til toppen av fjellet er 4.2◦. Hvor høyt er fjellet?

L3: Hva er definisjonsmengden til f(x) = 1
sin x?

L4: Løs ligningen 3x = e · 6x

L5: Regn ut sin(π6 + π
4 )

Middels
M1: Løs ligningen ln(x2 − x− 1) = 0

M2: En rett linje danner en vinkel med y-aksen i punktet (0, 2) på π
6 . Hva er ligningen

for denne rette linjen? Finns det flere svar?

M3: Mengden M av et gitt radioaktivt stoff avtar som beskrevet av funksjonen

M(t) = M0e
−0.000254t

der t er antall år og M0 er mengden av stoffet i utgangspunktet. Hvor lang tid tar det
før bare halvparten av stoffet er igjen.

M4: Tegn grafen for f(x) = 3 + cos(x− π) uten bruk av kalkis.

M5: To observatører står 3 km fra hverandre på et jorde og måler elevasjonsvinkelen
til en vær-ballong. En måler 30◦ og den andre måler 75◦. Gitt at ballongen er rett over
linjestykket mellom de to observatører hva er høyden til ballongen? (Vink: Hvorfor er
oppgave V4 mye vanskeligere?)

Vanskelig
V1: Regn ut sin π
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V2: Løs ligningen (x2 − 1)(e4x − 4e2x + 4) = 0
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V3: Uttrykk tan 2θ ved tan θ

V4: Samme som M5 men der måles 30◦ og 76◦

V5: Vi legger dominobrikker på et sjakkbrett med 64 felt. Hver dominobrikke dekker
presis to felt på brettet. Det er lett å sjekke at hele brettet kan dekkes med domino-
brikker på denne måten. Men hva hvis vi fjerner to diagonale hjørnefelt? Lar det seg
fremdeles gøre? (Hvordan/hvorfor ikke)
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