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Question 1.

TThhee  ggrraapphh  sshhoowwss  aa  ffuunnccttiioonn  tthhaatt  mmooddeellss  tthhee  vvaalluuee  VV   ((iinn  mmiilllliioonnss  ooff  ddoollllaarrss))  ooff  aa  ssttoocckk  ppoorrttffoolliioo
aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ttiimmee  tt   ((iinn  mmoonntthhss))  oovveerr  aann  1188--mmoonntthh  ppeerriioodd..
  

  
DDrraagg  aanndd  ddrroopp  eeaacchh  ddeessccrriippttiioonn  nneexxtt  ttoo  eevveerryy  iinntteerrvvaall  iitt  ddeessccrriibbeess..
  

{{tt ||  00  ≤  tt   ≤  44}}   

{{tt ||  1155  ≤  tt   ≤  1188}}   

{{tt ||  44  ≤  tt   ≤  1155}}   

 Increasing on the interval  Decreasing on the interval 
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Question 2.

TThhee  ggrraapphh  sshhoowwss  aa  ffuunnccttiioonn  tthhaatt  mmooddeellss  tthhee  vvaalluuee  VV   ((iinn  mmiilllliioonnss  ooff  ddoollllaarrss))  ooff  aa  ssttoocckk  ppoorrttffoolliioo
aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ttiimmee  tt   ((iinn  mmoonntthhss))  oovveerr  aann  1188--mmoonntthh  ppeerriioodd..
  

  
IIddeennttiiffyy  aannyy  mmaaxxiimmuumm  vvaalluueess  aanndd  mmiinniimmuumm  vvaalluueess..
  

   AA  mmaaxxiimmuumm  vvaalluuee  ooff  22..8822  ooccccuurrss  aatt  tt   ==  1188..  AA  mmiinniimmuumm  vvaalluuee  ooff  44..0099  ooccccuurrss  aatt
tt   ==  00..

   AA  mmaaxxiimmuumm  vvaalluuee  ooff  44..0099  ooccccuurrss  aatt  tt   ==  00..  AA  mmiinniimmuumm  vvaalluuee  ooff  22..8822  ooccccuurrss  aatt
tt   ==  1188..

   AA  mmaaxxiimmuumm  vvaalluuee  ooff  77..1133  ooccccuurrss  aatt  tt   ==  44..  AA  mmiinniimmuumm  vvaalluuee  ooff  11..2255  ooccccuurrss  aatt
tt   ==  1155..

   AA  mmaaxxiimmuumm  vvaalluuee  ooff  77..0011  ooccccuurrss  aatt  tt   ==  55..  AA  mmiinniimmuumm  vvaalluuee  ooff  11..3399  ooccccuurrss  aatt
tt   ==  1144..

AA..

BB..

CC..

DD..
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Question 3.

TThhee  ggrraapphh  sshhoowwss  aa  ffuunnccttiioonn  tthhaatt  mmooddeellss  tthhee  vvaalluuee  VV   ((iinn  mmiilllliioonnss  ooff  ddoollllaarrss))  ooff  aa  ssttoocckk  ppoorrttffoolliioo
aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ttiimmee  tt   ((iinn  mmoonntthhss))  oovveerr  aann  1188--mmoonntthh  ppeerriioodd..
  

  
WWhhaatt  aarree  tthhee  ffuunnccttiioonn''ss  ddoommaaiinn  aanndd  rraannggee??  RRoouunndd  vvaalluueess  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  wwhhoollee  nnuummbbeerr..
  

TThhee  ffuunnccttiioonn''ss  ddoommaaiinn  iiss  {tt ||    ≤  tt   ≤  }..

TThhee  rraannggee  iiss  {VV ||    ≤  VV   ≤  }..



AAllgg  22  11..22  HHoommeewwoorrkk

Question 4.

PPaarrtt  11

TThhee  ggrraapphh  ooff  tthhee  ccuubbiicc  ffuunnccttiioonn  ff ((xx ))  ==  xx 33  iiss  sshhoowwnn..
  

  
WWhhaatt  aarree  tthhee  ddoommaaiinn,,  rraannggee,,  aanndd  eenndd  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonn??
SSeelleecctt  tthhee  ddoommaaiinn  aanndd  tthhee  rraannggee  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonn  aass  aann  iinneeqquuaalliittyy,,  uussiinngg  sseett  nnoottaattiioonn,,  aanndd  uussiinngg
iinntteerrvvaall  nnoottaattiioonn..
  
DDoommaaiinn::

IInneeqquuaalliittyy::  (select) SSeett  nnoottaattiioonn::  xx ||  (select) IInntteerrvvaall  nnoottaattiioonn::

(select)

  
RRaannggee::

IInneeqquuaalliittyy::  (select) SSeett  nnoottaattiioonn::  yy ||  (select) IInntteerrvvaall  nnoottaattiioonn::

(select)

  

EEnndd  bbeehhaavviioorr:: AAss  xx →  ++∞,,  ff ((xx ))  → (select)   AAss  xx →  −∞,,  ff ((xx ))  → (select)

PPaarrtt  22
HHooww  iiss  tthhee  rraannggee  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonn  aaffffeecctteedd  iiff  tthhee  ddoommaaiinn  iiss  rreessttrriicctteedd  ttoo  [[−22,,22]]??  SSeelleecctt  tthhee  rraannggee  ooff
tthhee  ffuunnccttiioonn  aass  aann  iinneeqquuaalliittyy,,  uussiinngg  sseett  nnoottaattiioonn,,  aanndd  uussiinngg  iinntteerrvvaall  nnoottaattiioonn..
  
RRaannggee::
IInneeqquuaalliittyy::  (select) SSeett  nnoottaattiioonn::  yy ||  (select) IInntteerrvvaall  nnoottaattiioonn::

(select)



PPaarrtt  33
SSeelleecctt  tthhee  ggrraapphh  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rreessttrriicctteedd  ddoommaaiinn..
  

     

     

AA.. BB..

CC.. DD..


