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Matematik A
Prøven består afto delprøver.

Delprøve 1 består af opgave 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Besvarelsen afdenne delprøve skal afleveres senest k1. 10.

Til denne del må kun den officieile formelsamling anvendes.

Delprøve 2 består af opgave 7 trl 12 med i alt 17 spørgsmål.

Hjælpemidler må anvendes efter delprøve 1 er afleveret.

De 23 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point.

9 af spørgsmålene er mindstekravsopgaver og er markeret med grønt.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmålog i helhedsindtrykket vi1 der blive
lagtvægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og

dokumentation i form af et passende antal mellemregninger ogleller en matematisk

forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug
af grafer og illustrationer skal der være en fydelig sammenhæng mellem tekst og

illustration.

Til eksamenssættet hører følgende to datafiler:

firmaer
hotels



Opgave 1

a:|

Opgave 2

4

Opgave 3

Hhx matematik A Vejledende sæt nr. 2 side I af 6

Delprøve 1

Kl. 9.00 - 10.00

I koordinatsystemet nedenfor er vist tæthedsfunktionerne for tre normalfordelinger.

a) Gør rede for hvilken, der har størst spredning, og hvilken der har størst middelværdi.

ipunktet (2,"f(2))

lremstiller en ellipse.



Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6

4

Omsætningen R (i 1000 1a.) og omkostningerne C (i 1000 kr.) ved produktion og salg af

en vare er bestemt ved funktionerne med forskrifterne:

R(x)=-!x2+7x , 0<x<10

C(x):x+16 , 0<x<10

hvor x er den producerede og afsatte mængde af varen i tons.

a) Bestem det interval, hvor omsætningen er større end omkostningerne.

a) Gør rede for. at [^ Zr 'lo1t' +I)dx = 21n(2) -1 '
JO

a) Skriv ca. % sideom ligninger. Inddrag flest mulige faglige begreber.

Besvarelsen afdelprøve I afleveres senest kI.10.00



Delprøve 2

Kl. 9.00 - 14.00

Opgave 7 I en avis fra september 2071 kan man 1æse overskriften

Antallet af firmaer i Danmark er vokset støt siden finanskrisen

En opgørelse over antallet af firmaer i Danmark for perioden 2009 - 2016 er opgiort i
datafiIen.firmaer og et udsnit kan ses i tabellen.

Anfdlr{irmaeU,l
1 ,lo96'072

20,10, .,,2, ,.,112P$ 081

@ a) Lavet xynlotaf datafrafilenogopstilenlineærregressionsmodel y:a.x+b for

disse data.

b) Tegn et residualplot og bestem et 9S%-konfidensinterval for hældningen a .

Vurd6r på baggrund heraf avisens overskrift.

Kil d e : S t ati s tikb anken

Opgave 8 Pedersen skal låne 2120000 la. til et nyt hus.

Han kan få et 30 årigt realkreditlån til en månedlig rente på 0,18oÅ'

@ a) Bestem den månedlige ydelse og bestem afdragsdelen den første rnåned.

Pedersen vil omlægge lånet til et afdragsfrit Iån, når restgælden er på 1500 000 kr.

Han ønsker derfor at bestemme hvor lang tid der gilr, før han kan omlægge lånet til et

afdragsfrit iån.

b) Opstii en ligning, der kan bruges til at bestemme, hvor mange ydelser Pedersen

høj st skal betale, for at restgælden er på 1 500 000 k . og bestem, hvor lang tid der

gtr, før han kan omlægge lånet til et afdragsfrit lån.



Opgave 9

@

@

I en undersøgelse blandt 1854 repræsentatir't udvalgte danskere lavet af Kompas

Kommunikation for Hotels.com er bl.a. følgende spørgsmål blevet stillet:

'rHør du nogensinde booket en rejse (f,eks. flyrejser, hotel, pøkkerejser) via en

ell e r hi em m e s i d e p,å di n m ob iltel efo n/s m ørtp h o n e ? "

Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen hotels-

Booket via
mobiltelefon?

Ja

Nej

Nej

app

Hotels.comønsker at undersøge, om der ef en salnmenhæng mellem danskernes svar

på spørgsmålet og deres aldersgruppe'

a) Konstru6r et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgeisen og

opstil en hypotese, der kan anvendes til at undersøge sammenhængen.

b) Bestemde forventede værdier og forklarhvordan den forventede værdiudregnes for

aldersgruppen 18-39 årige, der svarer "Ja"'

Test desuden hypotesen med et signifikansniveauph 5o/o'

Ud fra undersøgeisen kan et estimat for andelen blandt populationen af danskere i

alderen 18,39 år, der vil svafe "Ja" til spørgsmålet, beregnes iil p =0,329 .

c) Bestem et 95%-konfidensinterval for denne andel'

Antag, at andelen af danskere i alderen 18-39 år, der svarer "Ja" til spørgsmålet, er

P =32,90Å.

d) Bestem sandsynligheden for, at der blandt 100 danskere i alderen 18-39 år højst er

25, det svarer "Ja" t7l spørgsmålet.

l iik!:.i'''iii,tdcdli:,.i
l :; tO\r] 

r, :' .

"l,.af)liii'rl'' .lt .1r
rr'r.OO -..
,'tHl i r'

r-l
o(c

.., . :|o\l: ri:r,il
sf

l:

,.:r i;t 
. s-.::.rilrii

rr' ,l;,filrtft. :,i;l ri
k
'cc ,

t.j]ir : :O\rr.r.,ltjrll
1irri[|i.,:|

hi

!,ir' ... ".i r..r..! 1..,.

k,"Fr
f
I\oi

1:r",r,!iiri,.rLrit l

t 
ri:l'';i,, I..,1:rr,r.

l

;i
cn'€
fi

'lri riill.r,r,..L.-..r'1...

la

Nej 'I

Totål 1854

Kilde: hotels.com



En funktion af to variable er givet ved

a)

b)

c)

"f 
(x,y) = 6x' + Y' -24x -roY

Bestem de partielle afledede og det stationære punkt for / '

Bestem de dobbelt afledede og udregn diskriminanten for f i del stationære punkt'

Afgør om det stationære punkt er et lokalt maksimum, lokalt minimum eller et

saddelpunlct.

Opgave 11

r@ a)

b)

En differentialligning er givet ved

dv)
ax

Grafen for løsningsfunktionen

i spørgsmålb) har en tangent i x = 0 '

Denne tangent, grafen for / samt linjen x :3
afgrænser et område, som er skitseret på figuren.

Nedenfor er arealet af området bestemt.

c) Forklåi:metoder og udregninger til linjerne
' ., .. ,. 

rll

' :i ..)l

1)'', Y =.f '(o) '(x - o) + 
"f 

(0)

r'

^\ 'r - -(w 
r (

/ I V - 
JA t J

.?

' 3) Areal: )lff-l-(-5x +5)dx

4) : 
frfr' +3x-3+3e-")dx

5) - [+"' +]x'-3x-:"-']l

6) :13,35 - (-3) : 16,3s

Gør rede for, at funktionen h(x) = x' -2x +2 + 6e-" er en løsning til

differentialligningen. ,t. , r,

Bestem den løsningsfunktion / til differentialligningen, som går igennem

punktet (0,5). 
"
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Opgave 12

r*

En dansk virksomhed producerer og sælger to varer SANS og RENONCE i Frankrig'

Prisen på et stk. SANS kan beskrives ved en funktion { givet ved

1P"(x)=-;x+50 . 0<x<200

hvor x er den ugentlige afsætning i stk. af SANS og P,(x) er prisen i € pr. stk.

prisen på et stk. RENONCE kan beskrives ved en funliJion P, Sivetyed
.- lrlr'{Si,..

"'ti'l"i' 
rl:

Pr(!)=-f,r*to , o< Y<120

't- 
,,
I

. 
.,rl 

,lrr

hvor y er den ugentiige afsætning i stk. af RENONCE tig.lrr0) er prisen,i€ Pr. stk.

DB medforskriften

\
v < 110-ax'6
y <235 -3x
xå0 , Y'):0

b) Gør rede for, at N(2050) er en cirkel og tegn denne i et koordinatsystem sammen

,li',p;tg+enståendebegrænsninger.

Virksomheden ønsker at bestemme de priser virksomheden skal sælge de to varer til, hvis

den skal opnå det størst mulige samlede ugentlige dækningsbidrag.

c) Vis ved relevante udregninger, at de priser der giver det størst mulige samlede

dækningsbidr ag, er 33,75 € pr. sANS og20 € pr. RENONCE, og at den tilhørende

produktion er 65 stk. SANS og 40 stk. RENONCE'


