
MATEMATIK
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Betygsgränser: 20 poäng krävs för betyget G och 36 poäng krävs för betyget VG.
Lösningsförslag publiceras p̊a kurshemsidan.

1. (a) Derivera f(x) = 3 cos x
(2x+1)4 . Förenkla svaret s̊a gott det g̊ar. (3p)

(b) Beräkna
∫ (

1
3x2/3 + e2x

)
dx. (3p)

2. Bestäm en ekvation för tangenten till kurvan y = 4x+1
x−3 i den punkt där kurvan skär linjen

y = −9. Bestäm även en ekvation för normalen till kurvan i samma punkt. (6p)

3. Kurvan y = 12 − x2, x ≥ 0, är given. Av alla rektanglar, som har ett hörn i origo, en sida
p̊a positiva x-axeln, en sida p̊a positiva y-axeln och ett hörn p̊a givna kurvan, är det en som
har störst area. Beräkna denna största area samt i vilken punkt p̊a kurvan som rektangeln med
störst area har ett hörn.
OBS Av lösningen ska det framg̊a att den funna arean verkligen är den största. (6p)

4. Beräkna arean av det omr̊ade som begränsas av kurvorna y = x2 och y = 1/x samt linjerna
x = 1/2 och x = 2. Rita en skiss av omr̊adet. (6p)

5. (a) L̊at z = 3− i3
√

3. Beräkna |z | och skriv z p̊a polär form. (3p)

(b) Beräkna (3− i3
√

3)69 och skriv svaret p̊a formen x + iy. (3p)

6. L̊at f vara funktionen f(x) = x2

x2−2 .

(a) Bestäm definitionsmängden till f . Derivera f(x) och gör ett teckenschema, av vilket det
ska framg̊a i vilka intervall f är avtagande respektive växande.

(b) Redovisa, med hjälp av teckenschemat, förekommande lokala extrempunkter till f .

(c) Bestäm eventuella lodräta asymptoter till kurvan y = f(x). Motivera!

(d) Bestäm eventuella v̊agräta asymptoter till kurvan y = f(x). Motivera!

(e) Rita kurvan y = f(x). Tänk p̊a att alla resultat ovan bör framg̊a i grafen.
Totalpoäng p̊a uppgiften: (7p)

7. En f̊agelunge faller fr̊an en hög klippa. L̊at v(t) beteckna fallhastigheten i m/s efter tiden t
sekunder. Fallrörelsen kan förenklat beskrivas med följande differentialekvation

v′(t) + 5v(t) = 10

(a) Bestäm fallhastigheten v(t) och utg̊a ifr̊an att fallhastigheten är noll d̊a t = 0.

(b) Beräkna (exakt) hur l̊angt f̊agelungen fallit efter 4 sekunder, samt avrunda svaret till hela
meter. (6p)

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

(b) Definiera vad som menas med att en funktion är strängt växande respektive strängt avta-
gande. (2p)

Lycka till!

Ulla

OBS Formelbladet är tryckt p̊a baksidan!


