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Opgave 6
a) Mulige ekstremumssteder bestemmes.
f 0 (x) = 0
1
√1
x − x =0
1
√1
x = √x
x= x
x2 = x
x=0∨x=1
L = {1}

For at finde ekstrema skal ligningen f 0 (x) = 0 løses.
f er differentieret.
√1 er lagt til på begge sider.
x
Den resiprokke er taget af hver side.
Begge sider er kvadreret.
2.-gradsligningen er løst.
Da funktionen ikke er defineret for x = 0, er x = 1 det
eneste sted med mulighed for ekstremum.

b) Idet f 0 (x) kun har rod x = 1, kan funktionens monotoniforhold bestemmes ved at indsætte passende valgte
værdier. Da f (1/4) = 4 − 2 = 2 > 0, vokser funktionen i ]0; 1] . Da f (4) = 41 − 12 = − 41 < 0, aftager funktionen
i [1; ∞[ .

Opgave 7
a) Et histogram over, hvor mange kommuner der har forskellige liggetider, er vist nedenfor.

b) Den gennemsnittet af liggetiderne er 171 dage. Standardafvigelsen er ca. 100 dage. Kvartilsættet er (76;146;277).
c) Som det fremgår af histogrammet over liggetider i 2015, var fordelingen to-puklet i modsætning til fordelingen
i 2010. Udregning af gennemsnittet af liggetiderne giver ikke megen mening, idet tallene burde være vægtet i
forhold til kommunernes størrelse. Ved at vægte med antallet af udbudte lejligheder (som ikke angives i opgaven
men kan findes via den angivne kilde) bliver den gennemsnitlige liggetid i 2015 ikke 171 dage men ca. 111 dage.
At gennemsnittet for 2010 angives med 5 betydende cifre er helt hen i skoven. Den samme kritik gælder for
udregning af standardafvigelsen og til dels også for kvartilsættene. Et xy-plot illustrer, at den gennemsnitlige
liggetid i de fleste kommuner er gået betragtelig ned, mens den i et mindre antal kommuner er uændret eller
gået op.
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Opgave 8
Differentialligningen R0 (x) = −0.00005 · R (x) + 200 kan løses ved hjælp af GeoGebra.

x

Løsningen er R (x) = −4000000 · e− 20000 + 4000000.

Opgave 9
a)
Idet prisen er s (x) = 1.75x+24 for x ∈ [0; 160], hvor x er den udbudte mængde, og prisen erd (x) = −2.25x+380,
hvor x er den efterspurgte mængde, så findes ligevægtsmængden ved at løse ligningen
s (q)

=

d (q)

1.75q + 24

=

−2.25q + 380

1.75q + 2.25q

=

380 − 24

4q

=

q

=

356
356
= 89.
4

Ligevægtsmængden q er dermed 89 og ligevægtsprisen er p = s (89) = 1.75 · 89 + 24 = 179.75 kroner

b)
Forbrugeroverskuddet beregnes som trekantens areal

1
2

· (380 − 179.75) · 89 =8911.13 kroner.

c)
Ved en maksimalpris på 104.50 kr. findes mængden ved at løse
s (x)

=

104.50

1.75x + 24

=

104.50

1.75x

=

x

=

80.50
80.50
= 46.
1.75

En efterspurgt mængde på 46 svarer til en pris på d (46) = −2.25 · 46 + 380 = 276.5. Dødvægtstabet er arealet
af trekanten 21 · (276.5 − 104.5) · (89 − 46) =3698 kr.
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Opgave 10
a) Resultaterne af undersøgelsen er optalt ved hjælp af en pivottabel. Resultatet ses nedenfor.

b) Vi vil teste følgende hypotese.
H0 : Om en kvinde kan lide øl afhænger ikke af hvilken region hun bor i.

Da p-værdien på 66 % ligger over signifikansniveauet, kan vi ikke afvise nulhypotesen.
c) Andelen af kvinder i stikprøven, som kan lide øl, er 321
443 = 0.7246. Et 95 % konfidensinterval bestemmes.
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Med et konfidensniveau på 95 % kan vi sige, at andelen af kvinder som kan lide øl ligger mellem 68.3 % og 76.6
%.
d) Hvis 72.5 % af alle kvinder kan lide øl, vil sandsynligheden for at alle 10 kvinder i et selskab kan lide øl
være 0.72510 = 0.040.

Opgave 11
a)
Dækningsbidraget er givet ved
db (x, y)

=

(−0.2x + 60 − 20) · x + (−0.3y + 80 − 20) · y

= −0.2x2 + 40x − 0.3y 2 + 60y .

b)
Da kriteriefunktionen er kvadratisk
funktion, hvorkoefficienterne til x2 og y 2 er negative, er der frit maksimum,


b
d
60
40
når (x, y) = − 2a
, − 2c
, − 2·(−0.3)
= (100, 100) . Det frie maksimum er f (100, 100) = 5000.
= − 2·(−0.2)
Derfor er nivaukurverne ellipser, når niveauet er under 5000.

c)
Da produktionssammensætningen (100, 100) opfylder betingelsen x + y ≤ 240, opnås det størst mulige dækningsbidrag ved at producere 100 SIMCAT og 100 FLATDOG.

Opgave 12A
a+b)
Ekstremum for funktionen f (x) = 3x4 − 140x3 kan findes vha. GeoGebra med kommandoen Ekstremum[f] ,
hvilket giver en mindsteværdi på -1 500 625. Grafen er vist nedenfor.
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Opgave 12B
a)
Hjalte skal indsætte 35000 · 1.025−3 =32 500.98 kroner i 2016 for at kunne hæve 35000 i 2019.

b)
For at opnå samme beløb med 7 indbetaliner og 1.7 % i rente skal der indbetales en ydelse på y = 35000 ·
0.017
1.0177 −1 = 4750.73 kroner pr. halvår. Det samlede indbetalte beløb bliver da 7 · 4750.73 = 33255.11 kroner, så
det giver en større samlet renteindtægt, hvis Hjalte indbetaler 32 500.98 kroner 1. juli 2016.

Opgave 12C
a)
Ved at lave lineær regression ses at den lineære model, som passer bedst med data, er M (x) = 0.00128x + 0.41857.
Modellen passer dog ganske dårligt, hvilket afspejler sig i, at værdien af R2 er helt nede på 0.48 .

b)
Ved hjælp af et særligt GeoGebra arbejdsark beregnes et konfidensinterval for hældningen til intervallet fra
[0.00058;0.00198]. Da intervallet ikke indeholder tallet nul, kan vi afvise at der ikke er sammenhæng mellem
velfærdsydelse og motivation. Hvis vi antager, at det er rimeligt at beskrive data med en lineær model, kan vi
afvise, at motivation og velfærdsydelser er negativt korrelerede. Dettestøtter påstanden i Djøf-bladet. Den lave
værdi af determinationskoefficienten betyder dog, at en lineær model er problematisk.
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