
Heldagsprøve i R1 - 9.mai 2008

Adolf Øiens skole

Informasjon:

Tid: 5 timer. Del 1 skal leveres etter 2 timer, dvs. kl.11.00.

Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Hjelpemidler: Del 1: Vanlige skrivesaker, passer, linjal m/cm-mål og vinkelmåler

Del 2: Alle, bortsett fra internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon

Framgangsmåte og Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

forklaringer: Om oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en alternativ metode

kunne gi noe uttelling.

Formuleringen "ved regning" innebærer at oppgaven skal løses trinn for trinn

slik at mellomregningen kommer tydelig fram.

Det skal gå tydelig fram av besvarelsen hvordan du har kommet fram til svarene.

Om vurderingen: Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering basert på i hvilken grad du

- viser regneferdigheter og matematisk forståelse

- gjennomfører logiske resonnementer

- ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan bruke fagkunnskap i nye

situasjoner

- kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler

- forklarer framgangsmåter og begrunner svar

- skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og

grafiske framstillinger.

Ansvarlige faglærere:

Hans-Petter Ulven og Astrid Johansen
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Del 1

Oppgave 1

a) Deriver funksjonen: fx  x2 ln2x

b) Gitt funksjonen fx  x3  2x2

Finn eventuelle topp-, bunn- eller terassepunkter på grafen til fx.

c) Trekk sammen:
x

3x  2
x29

d) Vis at x  2 er en løsning av ligningen 21x  8x2  x3  18  0
Bruk dette til å løse ulikheten: 21x8x2x318

x1  0

e) Løs likningen
lnx  1  1  lnx

f) Posisjonen til en partikkel er gitt av:
r t  t2  1, t2  2t, der t  2,4

1. Finn koordinatene til eventuelle skjæringspunkt med x-aksen.
2. Finn et uttrykk for farts- og akselerasjonsvektoren.

Hva kan du si om akselerasjonen ut i fra dette?
3. Er fartsvektoren noen gang parallell med x-aksen?

I såfall: hvor?

Oppgave 2

Gitt punktene A2,2,B1,1 og Ct, 3.

a) Bestem AB, BC og AB .

b) 1. Finn AB  BC.

2. Bestem t slik at ABBC og bestem arealet av ABC i dette tilfellet.
c) Et punkt D ligger på x-aksen slik at avstanden til A er 2 2 .

Bruk vektorregning til å bestemme koordinatene til D.

Oppgave 3

Figuren under viser grafen til den deriverte av en funksjon f.
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a) Hvilken informasjon gir denne grafen om selve funksjonen f ?

b) Grafen til f går gjennom punktet P3,5.
Finn likningen til tangenten til denne grafen i punktet P.

Del 2

Oppgave 4
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En funksjon er gitt ved fx  10x
x23

a) Finn den horisontale asymptoten til fx.
b) Finn f x og eventuelle topp- og bunnpunkter til f ved regning.
c) Vis at

f¨ x  20xx29
x233

d) Finn vendepunktene til f. Når vokser funksjonen raskest?

Oppgave 5

a) En rekke i lykkespillet Viking Lotto består av seks forskjellige heltall.
Du velger de seks hele tallene blant tallene fra og med 1 til og med 48.
Dersom du sender inn en rekke og alle dine seks valgte tall blir trukket ut,
har du vunnet hovedgevinsten.
1. Hvor mange forskjellige rekker er det mulig å sette opp i Viking Lotto?
2. Det er lov å krysse av opptil 12 tall på en slik kupong.

Hva er sannsynligheten for å vinne hovedgevinsten hvis du har krysset av
12 tall?

b) På et tidspunkt ble alle heroinbrukere i et samfunn registrert.
20% av heroinbrukerne fikk behandling med metadon, mens resten fikk ikke
noen behandling.
Av dem som fikk metadonbehandling ble 75% stoffrie etter et år.
Av dem som ikke fikk behandling, ble 10% stoffri etter et år.

Vi definerer hendelsene
M : misbruker fikk metadon-behandling
S : misbruker er stoffri etter 1 år

1. Skriv sannsynlighetene over med disse symbolene.
2. Hvor stor del av alle brukerne ble stoffrie etter et år?
3. Hvor stor er sannsynligheten for at en person har fått metadon hvis vi vet at

han ble stoffri i løpet av året?

Oppgave 6

Figuren viser et punkt P og en sirkel c.
Linjene a og b går gjennom P og skjærer sirkelen i henholdsvis A og B, og C og D.
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a) Forklar hvorfor trekantene APC og DPB er formlike.

b) Forklar hvorfor PC  PD  PB  PA og formuler dette som en geometrisk lov.

Dette produktet kaller vi "punktets potens", eller punktet P s potens med hensyn til
sirkelen c.

c) Hva blir PC hvis CD  4, AB  5 og BP  7 i figuren over?

d) Tegn en ny figur der P er innenfor sirkelen. Gjelder loven i b) fremdeles?

e) Tegn en linje fra P som tangerer sirkelen c i punktet T.
Hvorfor er punktets potens lik PT2?

f) Tegn en vilkårlig trekant ABC der vinkel C er 90.Bruk AC som radius for en sirkel
med sentrum i A og tegn inn denne som vist i figuren:

Bruk punktet B s potens med hensyn på denne sirkelen til å bevise Pythagoras
setning.
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