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Innleveringsoppgave MET 11801 Matematikk
Innleveringsfrist 17. oktober 2016 kl 1200

Oppgave 1.

Skriv uttrykkene enklest mulig:

(a) x2(x+ 1) + x(x2 − x+ 1)− x(2x2 + 1)
(b) (u− v)(u+ v)(u2 + v2) + v4

(c)
(
(x2y3)3 − (x2y)3 + (xy)6

)
x−2y−3

Oppgave 2.

Løs disse likningene:

(a) x2 − 7x+ 14 = 2
(b) x(10− x) = 24
(c)
√
x =
√
x+ 5− 1

Oppgave 3.

Løs disse ulikhetene:

(a) 1− x ≤ 7 + 3x
(b) x2 + 7x+ 14 > 2

(c)
2x− 3

x+ 1
< 1

Oppgave 4.

Finn kvotient og rest i disse polynomdivisjonene:

(a) (x3 − 1) : (x2 − x)
(b) (x4 + x+ 1) : (x2 − 3)
(c) (x3 − 2x2 + 4x− 8) : (x− 2)

Oppgave 5.

Faktoriser disse uttrykkene:

(a) x3 + 1
(b) 2x2 + 3x+ 1
(c) x(x2 − 9)− 2(2x− 9) + 2(6− 3x)
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Oppgave 6.

La n være nest siste si�er i ditt ID-nr. Vi betrakter et annuitetslån på L = (n+ 1) · 1.000.000 kr som
skal betales ned over 20 år, med nominell rente 2,40% per år og med månedlig kapitalisering.

(a) Skriv ned lånebeløpet L i ditt tilfelle, og regn ut den månedlige betalingen A for annuitetslånet.
(b) Hva er de samlede rentekostnadene over lånets løpetid?
(c) Etter 5 år endres renten til 1,80%. Hva blir det nye månedlige betalingen i de siste 15 årene?
(d) Den endrede renten gir en reduksjon i samlede rentekostnader over lånets løpetid. Hvor stor er

denne reduksjonen?

Oppgave 7.

Du investerer I = (n+1) ·10.000.000 kr, hvor n er nest siste si�er i ditt ID-nr. Investeringen forventes
å gi en tilbakebetaling på (n+ 1) · 500.000 kr etter to år. Deretter antar du at betalingene fortsetter
uten stans og øker med 6% i året.

(a) Skriv ned investeringsbeløpet I i ditt tilfelle, og regn ut nåverdien av kontantstrømmen knyttet
til investeringen når diskonteringsrenten er 10%.

(b) Finn internrenten til kontantstrømmen.
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