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Matematik
Niveau A
Delprøven uden hjælpemidler

Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår i
bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med  
følgende omtrentlige vægte:

Opgave 1 3%
Opgave 2 3%
Opgave 3 3%
Opgave 4 4%
Opgave 5 4%
Opgave 6 3%

I alt  20%
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Matematik A 
Prøven uden hjælpemidler 

 
 

Prøvens varighed er 1 time. 
 
Hjælpemidler må ikke benyttes. 
 
Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tydelig skrift. 
 
I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. 
 
Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af  
figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration.
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Side 1 af 2 sider

Side  1  af  2  sider 
 
Opgave  1 
 
I en forstad til en større provinsby er en del af indbyggerne blevet spurgt, hvor mange timer  
pr. uge, de bruger til transport til og fra arbejde. Fordelingen af svarene er vist i nedenstående 
søjlediagram. 
   

              
 
Tegn fordelingens sumkurve. 
 
 
Opgave  2 
 
Bestem definitionsmængden for funktionen   6)( 2 ++= xxxf  
 
 
Opgave  3 
 
En ret linje  l  har ligningen   3

4 2y x=  
 
Bestem en normalvektor for  l . 
 
 

frekvens

timer

0,1

1
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Side 2 af 2 sider 
Side  2  af  2  sider 
 
 
Opgave  4 
 
Udfør divisionen   3 2( 3 4 12) : ( 3)x x x x+  
 
 
Opgave  5 
 
Bestem  t, så    =

2

 
73 2

t
dxx  

 
 
Opgave  6 
 
 

                 
 
Bestem en ligning for ellipsen, der er vist ovenfor.

y

x

-1-2-3 21 3 4 5 6 7

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4
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Undervisningsministeriet

072790.indd   8 23/07/08   7:56:01



Højere Handelseksamen
Handelsskolernes enkeltfagsprøve
August 2008

HHX082-MAA

Matematik
Niveau A
Delprøven med hjælpemidler

Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår i
bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med  
følgende omtrentlige vægte:

Opgave 1 10%
Opgave 2 15%
Opgave 3 10%
Opgave 4 15%
Opgave 5 20%
Opgave 6 10%

I alt  80%

Undervisningsministeriet

NY

ORDNING

Fredag den 15. august 2008
kl. 9.00-14.00
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Matematik A 
Prøven uden hjælpemidler 

 
 

Prøvens varighed er 5 timer. 
 
Af opgaverne 6A og 6B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver  
Afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 6A. 
 
I prøvens første time må hjælpemidler ikke benyttes. I prøvens sidste 4 timer er alle  
hjælpemidler tilladt. 
 
Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tydelig skrift. 
 
I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. 
 
Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug  
af  figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor 
hjælpemidler, herunder IT-værktøjer, er benyttet skal mellemregninger erstattes af 
en forklarende tekst. 
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Side 1 af 4 sider

Side  1  af  4  sider 
 
Opgave  1 
 
Vektorerne  a

r
 og  b

r
  er givet ved 

 

 
1

3
a =
r

  og  
0
t

b =
r

   ,    t  0 

 
a) Beregn størrelsen på den spidse vinkel mellem  a

r
 og  b

r
, når  t = 7 

 
b) Gør rede for, at størrelsen på den spidse vinkel mellem  a

r
 og  b

r
  er uafhængig af  t. 

 
 
Opgave  2 
 
Minimøbler Aps producerer to slags børnestole COLOR og NATURE. COLOR er fremstillet  
af fyrretræ, der bliver malet, og NATURE er fremstillet af egetræ, der ikke bliver malet. 
 
Træet til stolene leveres udskåret fra en underleverandør. Det koster 8 kr. pr. COLOR og 12 kr. pr. 
NATURE. Minimøbler Aps ønsker at købe træ for højst 1500 kr. pr. uge. 
 
I virksomheden samles stolene. Det tager 15 minutter at samle en stol uanset model, og der er  
35 timer til rådighed pr. uge til dette arbejde.  
 
Til maling er der 16 1

2  time til rådighed pr. uge, og det tager 9 minutter at male en COLOR stol. 
 
Minimøbler Aps tjener 18 kr. på en COLOR stol og 24 kr. på en NATURE stol. 
 
a) Vis, at Minimøbler Aps skal producere 45 stk. COLOR og 95 stk. NATURE om ugen  
 for at opnå den størst mulige samlede fortjeneste pr. uge. 
 
Minimøbler Aps ønsker at tjene mere på NATURE ved at hæve prisen.  
 
b) Hvor meget kan Minimøbler Aps lade fortjenesten stige på NATURE, når virksomheden  
 ikke ønsker at ændre på den produktionssammensætning, der er omtalt i spørgsmål a)? 
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Side 2 af 4 sider

Side  2  af  4  sider 
 
Opgave  3                              
 

 
 

Ved nedkørslen til Blokhus strand ligger der et 
ishus, hvis ejer vil have tegnet en isvaffel på 
gavlen af ishuset. 
 
På figuren ved siden af er isvaflen tegnet i et 
almindeligt koordinatsystem på følgende måde: 
 
 –  tegningen er symmetrisk omkring 
     y-aksen 
 
 –  spidsen er placeret i (0 ; 0) 
 
 –  den øverste kant er en del af grafen 
     for funktionen  2)cos()( += xxf  
 
 –  punktet  A  har koordinaterne  (0,5 ; 2) 
 
 –  målene på figuren er i meter 
 
 
Beregn arealet af tegningen på ishusets gavl. 

A 

y
meter

f

A

x
meter-0,5 0,5 1

1

2

3

-1-1,5
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Side 3 af 4 sider

Side  3  af  4  sider 
Opgave  4 
 
Frederik har til køb af en ny bil lånt 116.000 kr. i banken. Lånet skal tilbagebetales med en  
halvårlig ydelse på 4.621 kr. Renten er 2,5 % pr. halvår. 
 
a) Vis ved beregning, at Frederik skal betale 40 ydelser. 
 
Lige efter at Frederik har betalt 8. ydelse, laver han en ny aftale med banken, fordi han  
ønsker at betale resten af lånet tilbage på 10 år. Banken accepterer, at renten er den samme  
som i den oprindelige aftale, og at der stadigvæk skal betales halvårlige ydelser. 
 
b) Hvilket beløb skylder Frederik efter at have betalt 8. ydelse? 
 
c) Beregn den nye halvårlige ydelse. 
 
 
Opgave  5 
 
Den rette linje  l  går igennem punkterne  A(6 , 6) og  B(–2 , –2). 
 
a) Bestem en ligning for  l. 
 
En anden ret linje  m  har ligningen   y = – x + 6 
 
b) Gør rede for, at  l  og  m  står vinkelret på hinanden. 
 
c) Vis ved beregning, at afstanden fra  A  til  m  er  23  
 
d) Tegn  l  og  m  i samme koordinatsystem og beregn koordinaterne til et punkt  
 på  m, som har afstanden  23  til  l. 
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Side 4 af 4 sider 
Side  4  af  4  sider 
 
 

 
Af opgaverne  6A og 6B  

må kun den ene afleveres til bedømmelse. 
Hvis begge opgaver afleveres,  

bedømmes kun besvarelsen af opgave 6A. 
 

 
 
Opgave  6A 
 
En ellipse  E  har ligningen  01646 22 =+ yyxx  
 
a) Beregn centrum og halvakser for  E. 
 
b) Vis, at den rette linje med ligningen  xy 8

3=  er tangent til  E. 
 
 
Opgave  6B 
 
Funktionen  h  har forskriften 
 
 [6;0[,)cos()( += xdbxaxh  
 
Det oplyses, at  h  har størsteværdi i punktet (0 , 3), mindsteværdi i punktet (3 , 1),  
og at perioden for  h er 6. 
 
a) Beregn  tallet b. 
 
b) Beregn tallene  a og d. 
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