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Oppgave 1: ax 6= xa

Se p̊a funksjonene f(x) = x3 og g(x) = 3x.
a) Beregn f(5) og g(5). Løs ligningene f(x) = 1 og g(x) = 1.
b) Skriv f(20) og g(20) p̊a normalform.
c) Skriv f(−20) og g(−20) p̊a normalform.
d) Skisser de to funksjonene svært omtrentlig, og merk deg hvor forskjellige de er. Ikke bruk tid p̊a å
f̊a alle detaljer helt riktig.

Denne oppgaven er bare en kuriositet. Løs den hvis du har lyst p̊a noe å pusle med:
e) g(1000) er et større tall enn kalkulatoren klarer å regne med. Gjør et ærlig forsøk p̊a et overslag for
verdien og skriv den p̊a normalform.

Oppgave 2: Anvendelse av potensregler

Skriv p̊a enklest mulig m̊ate:
a) 27 ∗ 4−2 ∗ 1
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Oppgave 3: Flere anvendelser av potensregler

Skriv p̊a enklest mulig m̊ate:
a)
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Oppgave 4: Ligninger og tekstoppgaver

a) Løs ligningen ln(x2 + 2x− 7) = 0.
b) Løs ligningen ln3(x) + ln2(x)− 6 ln(x) = 0.
c) Forklar hvorfor ligningen ln(x2 − x+ 7) = 0 ikke har noen løsninger.

d) Skriv om ligningen ln2(x) + ln(x−7) + 12 = 0 til en annengradsligning. Du behøver ikke å løse
ligningen.

e) Bent har 1500 kroner st̊aende p̊a konto med 5% årlig rente. Hvor mange år tar det før han har
2500 kroner p̊a kontoen?

f) Bent legger en termos med kaffe i et badekar med isvann. Han har et termometer til å lese av
temperaturen, men han m̊a ta termosen ut og åpne den hver gang. Før han legger termosen nedi vannet
holder kaffen 90◦C. Etter 40 minutter er han blitt ut̊almodig og m̊aler temperaturen første gang. Da er
den 45◦C. Hvor lang tid m̊a vente før kaffen er blitt 10◦C?

Du kan bruke at temperaturen vil beskrives av T = Ae−kt, hvor T er temperaturen kaffen har etter
t minutter i isvannet, men du selv m̊a bestemme b̊ade A og k utifra Bents to m̊alinger.

Oppgave 5

Se p̊a funksjonene f(x) = (ex)2 og g(x) = e(x
2).

a) Beregn f(−32 ) og g(−32 )
b) Forklar svært kort hva som er forskjellen p̊a de to funksjonene.
c) Hva er fmin og gmin, alts̊a den minste verdien hver av funksjonene kan ha?

Oppgave 6: Vektorer

En trekant har hjørner i punktene A = (2, 4, 0), B = (5, 9, 0) og C = (3,−1, 0).
a) Finn vektorene mellom punktene A og B og A og C.
b) Finn prikkproduktet mellom vektorene.
c) Er vinkelen mellom vektorene rett? Finn eventuelt den faktiske vinkelen.
d) Finn kryssproduktet mellom vektorene.
e) Finn arealet av trekanten ved hjelp av svaret fra (d).

Oppgave 7: Hyperbolske funksjoner

Det finnes s̊akalte hyperbolske funksjoner som er definert som følger:

sinh(x) =
1

2
(ex − e−x)

cosh(x) =
1

2
(ex + e−x)

De er ikke spesielt vanlige å bruke, men det er greit å kjenne til hvordan de er definert. Vis de du
ønsker av følgende identiteter ved å regne med definisjonene over. Kanskje kaster det lys over hvorfor
det heter hyberbolske funksjoner?

sinh(−x) = − sinh(x)

cosh(−x) = cosh(x)

cosh2(x)− sinh2(x) = 1

sinh(x)′ = cosh(x)
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