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SØK1010 – Matematikk og mikroøkonomi
Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål som alle skal besvares. Vekting av
oppgavene er gitt i parentes.

Oppgave 1 (20%)
a) Finn den førstederiverte til følgende funksjoner
2
i) f ( x) = 5 x 3 − 3 x 2 +
3
x2 −1
ii) f ( x) = 3 − x
2x + e
1
iii) f ( x)= 3 x 2 − + lnx
x
3x 4
iv) f ( x) = e x

b) Befolkningen i et land er 8 millioner i 2014, og det er estimert at den fremover vil vokse med
0.5% årlig.
i) Sett opp en funksjon, P(t ) , som beskriver utviklingen i befolkningen over tid. La t = 0

tilsvare 2014.
ii) Hvor lang tid tar det før befolkningen når 10 millioner? Vis nødvendig utregning.
iii) Hvordan må funksjonen for befolkningsutvikling omformuleres dersom befolkningen:
- vokser med 1.1% per år?
- vokser med 2.5% per år?
- avtar med 1.25% per år?
Oppgave 2 (25%)
Funksjonen f (=
x) 2 x3 − 6 x er definert for x-verdier i intervallet [-3, 3].
a) Finn eventuelle nullpunkt for funksjonen.
b) Finn globale maksimums- og minimumspunkt.
c) Hvor er funksjonen konveks og konkav? Finn eventuelle vendepunkt.
d) Skisser grafen til f(x) i det definerte området.
Oppgave 3 (10%)
a) La f ( x) = 4 x −3 . Finn elastisiteten av f med hensyn på x. Gi en kort tolkning av svaret.

b) La f ( x, y ) =x 2 y + 2 xy 3 − xe 2 y . Finn de partielle deriverte av første og annen orden.

Oppgave 4 (30%)
Et individ har nyttefunksjon 𝑈(𝑋1 , 𝑋2 ) og budsjettbetingelse 𝑝1 𝑋1 + 𝑝2 𝑋2 = 𝑚. 𝑋1 og 𝑋2 er mengde
konsumert av gode 1 og 2, 𝑝1 og 𝑝2 er pris per enhet av henholdsvis gode 1 og gode 2 og 𝑚 er
individets inntekt.

SØK1010 – Matematikk og mikroøkonomi

a) Forklar begrepene nyttefunksjon, indifferenskurve og marginal substitusjonsbrøk. Hvilke
forutsetninger gjøres vanligvis om indifferenskurvene? Forklar også begrepet budsjettkurve.
b) Gjør greie for hvordan vi utleder individets etterspørselsfunksjoner.
c) Hvordan påvirkes etterspørselen etter gode 1 og 2 av en prisøkning på gode 1? Forklar hvordan
effekten av prisøkningen kan dekomponeres i en prisvridningseffekt og en inntektseffekt.
d) Finn individets etterspørselsfunksjoner når nyttefunksjonen er gitt ved 𝑈(𝑋1 , 𝑋2 ) = 𝑋1𝑋2.
Hvordan påvirkes etterspørselen etter gode 1 og 2 av en økning i prisen på gode 1?
Kommenter svaret.

Oppgave 5 (15%)
Forklar begrepene produktfunksjon, isokvant, teknisk substitusjonsbrøk, isokostkurve og konstant
skalautbytte.

