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1. (a) Beräkna
∫ (

2
x + 6 cos 2x

)
dx. (3p)

(b) Bestäm en ekvation för tangenten till kurvan y = sin(cos 2x) i den punkt där x = π/4. (3p)

2. Rita omr̊adet som begränsas av kurvorna y = x2 och y = 2 + x och beräkna omr̊adets area. (5p)

3. Beräkna största möjliga area av en rektangelformad hage där en sida utgörs av en (obegränsat
l̊ang) rak flod och övriga tre sidor utgörs av 100 meter staket (dvs summan av de tre staket-
sidornas längder är 100 meter). (6p)

4. (a) Skriv talet 4ei2π/3 p̊a formen x+ iy där x och y är reella tal. (2p)

(b) Lös ekvationen z2 − (3 + i)z + 4 + 3i = 0. (6p)

5. Undersök med hjälp av derivatan, och teckenschema, i vilka intervall som funktionen

f(x) =
x2

4− x2

är växande respektive avtagande och redovisa förekommande lokala extrempunkter och terrass-
punkter. Bestäm förekommande v̊agräta respektive lodräta asymptoter till kurvan y = f(x)
samt rita kurvan. (6p)

6. Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen

y′ + 3x2y = e−x
3

Bestäm även den lösning som uppfyller begynnelsevillkoret y(0) = 1. (6p)

7. Visa att olikheten
2 sinx+ tanx > 3x

gäller d̊a 0 < x < π/2. (6p)

8. (a) Formulera derivatans definition och härled utg̊aende fr̊an den derivatan av f(x) =
√
x . (5p)

(b) Ge definitionen av beloppet av ett komplext tal z = x+ iy och visa att |z | 2 = zz̄. (2p)

Lycka till!

Ulla

OBS Formelbladet är tryckt p̊a baksidan!


