
Derivatan och Integraler
 

Tid: 90 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad & Linjal

Namn:

Ni har fått till uppgift att avgöra om det går att använda partiell integration för att bestämma 
. 

Efter en stund frågar din bänkgranne hur det går för dig.

"Det känns som att jag bara får ett längre och längre uttryck" säger din bänkgranne.

Prova själv att lösa uppgiften och ge sedan en kort feedback till din bänkgranne. 

1. 
∫ 3x ⋅ exdx

(1/1/0) 



Förändringen av volymen för en sfär som ändras med tiden kan beskrivas med sambandet  
 

Ange vilket alternativ som beskriver  .
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(1/0/0) 

Derivatan av radien med avseende på tiden. 

Derivatan av radien med avseende på höjden.

Derivatan av radien med avseende på volymen.

Derivatan av volymen med avseende på tiden.

Derivatan av volymen med avseende på radien.

Derivatan av volymen med avseende på höjden.

Beräkna volymen som bildas då   roteras runt   -axeln i intervallet   .3. y = √x x 0 ≤ x ≤ 4 (3/0/0) 



Derivera  och förkorta så långt som möjligt.4. ln(4x3 − 5)

(1/0/0) 
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Derivera   .5. f (x) = e4cos(x)

(1/0/0) 

f´ (x) = 4e3 cos(x)

f´ (x) = 4e−4 sin(x)

f´ (x) = −4e4 cos(x) ⋅ sin(x)

f´ (x) = −16e4 cos(x) ⋅ sin(x)

En cylinderns volym  ökar med   . Cylinderns höjd och radie är hela tiden lika
stora.

Bestäm hur snabbt höjden  ökar då radien är  .

6. 

V 4 m3/h

h 2 m (0/2/0) 



Lucy har en balja där bottenytan är en kvadratmeter. Baljans kanter är helt raka. Höjden på
baljan är   

Ayla har en cylinderformad balja med en meters diameter. Den är en halv meter hög. Även
Aylas baljan har helt raka kanter.

Båda baljorna fylls på med vatten. Vattenflödet är   .

Vems vattennivå stiger snabbast?

7. 

45 cm

6, 0 liter/min

(0/4/0) 

Bestäm   .

Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

8. ∫ (x + 1) exdx

(0/3/0) 



Funktionen  roteras runt   -axeln i intervallet .

Bestäm rotationsvolymen som bildas.

9. y = e−2x x 0 ≤ x ≤ ∞

(0/0/3) 



Nu är det jul igen. Varje jul hänger mormor upp strutar i granen fulla med godis. I år har hon
bett dig att vara med och konstruera strutarna.

Du utgår från ett cirkulärt papper. Du ska sen klippa av en cirkelsektor och sammanbinda
snittytorna med en tejp så att de kommer precis kant i kant, så att det bildas en kon, eller strut,
med en kant lika lång som cirkelns radie.

Hur stor andel av hela cirkeln motsvarar cirkelsektor du ska klippa bort, för att få en så stor
volym som möjligt på struten?

10. 

(0/1/5) 


