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Oppgave 1: Brøk

a) Sett p̊a felles nevner: 1
x+2 −

1
x−2

b) Finn x som løser ligningen:
1
x + 1

3
1
x − 1

=
1

x− 1

Oppgave 2: Skissering og absoluttverdi

a) Skisser funksjonene f(x) = |x− 10|, g(x) = 3. Bruk skissen til å løse ulikheten |x− 10| ≤ 3.

b) Skisser funksjonene f(x) = cosx og g(x) = x . Bruk skissen til å ansl̊a hvor mange løsninger
ligningen cosx = x har. Du behøver ikke å finne det faktiske skjæringspunktet.

Oppgave 3: Trigonometriske identiter og ligninger

Forenkle de følgende uttrykkene:

a) sin(x) cos2(x)+sin3(x)
2 cos(x)

b) cos(3π4 − x)− sin(x+ π
4 )

Oppgave 4: Trigonometriske annengradsligninger

a) Løs likningen 2 sin2(x) + sin(x) = 0.
b) Løs likningen sin(x) sin(2x) cos(x) = 1

2

Oppgave 5: Vinkelberegning

a) Finn vinkelen som linjen y1 = 7x− 5 danner med x-aksen.
b) Finn en rett linje, slik at den danner en rett vinkel med linjen fra (a).

c) Bestem vinkelen som linjen y2 = 3x+ 1 danner med linjen fra (a).
d) De to linjene y1 og y2, sammen med x-aksen, tegner en trekant. Beregn arealet av denne
trekanten.
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Oppgave 6: Enhetssirkel

Det kan være vanskelig å huske om sin(x)′ = cos(x) eller sin(x)′ = − cos(x) . Se p̊a enhetssir-
kelen for x = 0 og avgjør
a) om verdien av sin(x) øker eller avtar n̊ar x vokser
b) fortegnet til cos(0)
c) hvorvidt det burde være et minustegn i derivasjonsformelen; det eneste du trenger å vite om
derivasjon er at en funksjon har positiv derivert dersom verdien er økende, for økende x.

Oppgave 7: Kast

For et prosjektil som blir skutt ut med en bestemt vinkel fra bakkeplan over et plant underlag
gjelder følgende to ligninger:
x = t cos θ
y = t sin θ − 1

2gt
2

Her representerer x og y henholdsvis tilbakelagt avstand m̊alt langs bakken og den n̊aværende
høyden til prosjektilet. t og θ representerer henholdsvis tiden som har g̊att siden utskytning og
vinkelen prosjektilet ble skutt ut i. θ = π

2 er alts̊a rett oppover.

Prosjektilet vil lande n̊ar y = 0. Finn den verdien av θ som gir størst verdi for x n̊ar pro-
sjektilet lander. Dette kan gjøres b̊ade med og uten derivasjon; uten derivasjon m̊a du huske
p̊a at sin(x) høyst kan bli 1, og dette skjer n̊ar x = π

2 . Vurder hvorvidt svaret ditt er rimelig.

Oppgave 8

Se p̊a ligningen cosx = x fra oppgave 2. Ansl̊a verdien(e) av x som løser ligningen. Dette
kan gjøres med kun en grov skisse. Prøv å finne en m̊ate å bestemme løsningen(e) med tre
desimalers nøyaktighet.

Dersom du ender opp med å prøve deg frem p̊a kalkulatoren; forsøk å beskrive hvordan
du prøver deg frem. Dersom du bruker en grafisk kalkulator til å finne skjæringen er det (for)
lett.
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