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Opgave 6

a)

Ved brug af GeoGebra CAS får vi

(a+ b)4 −
(
a4 + b4) = 4ab3 + 6a2b2 + 4a3b .

b)

Se Bilag 2!

Opgave 7

a)

Et pindediagram over hvor mange sælgere der har et bestemt antal kundebesøg er vist nedenfor.

b)

Det gennemsnitlige antal kundebesøg er 2.9 . Typetallet er 3. Nedre kvartil er 2 og øvre kvartil er 4.

c)

Under undersøgelse af de forskellige sælgeres kundebesøg har vist at sælgerne besøger 1 til 5 kunder pr. uge. I
gennemsnit besøger sælgerne lidt under 3 kunder pr. uge. Det mest almindelige er at besøge 3 kunder pr. uge,
men over 25 % af sælgerne besøger højst 2 kunder pr. uge og over 25 % af sælgerne besøger mindst 4 kunder
pr. uge.

Opgave 8

a)

Et xy-plot af det indenlandske salg som for perioden 1969-2009 er vist nedenfor.
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b)

Den rette linje, som bedst beskriver det indenlandske salg som funktion af antallet af år efter 1969 er givet ved

i (x) = 54388x+ 64888 .

Opgave 9

a)

Data fra filen mediemonitor er indlæst i Open Office Calc og optalt ved hjælp af en pivottabel. Det gav
nedenstående tabel.

Avis Internet Radio/TV Total
Kvinde 233 22 388 643
Mand 141 25 191 357
Total 374 47 579 1000

b)

Vi vil undersøge følgende hypoteser:
H0 : Det foretrukne medie er uafhængigt af køn.
A : Det foretrukne medie afhænger af kønnet.
En tabel over de forventede værdier ses nedenfor.
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c)

En χ2-test for uafhængighed giver en værdi af teststørrelsen på 8.8 og en p-værdi på 0.012 hvilket er under
signifikansniveauet på 5 %. Derfor vil vi afvise hypotesen om at valg medie er uafhængigt af køn.

Opgave 10

a)

Idet omsætningen er R (x) = 25x og omkostningerne er C (x) = 0.025x3 − 1.3x2 + 28x + 200 for x ≥ 0 kan
overskuddet bestemmes ved

P (x) = R (x)− C (x)
= 25x−

(
0.025x3 − 1.3x2 + 28x+ 200

)
= −0.025x3 + 1.3x2 − 3x− 200 .

Den afledte funktion er
P ′ (x) = −0.075x2 + 2.6x− 3.

De stationære punkter er derfor

x =
−2.6±

(
2.62 − 4 · (−0.075) · (−3)

)1/2

2 · (−0.075)

=
{

1.2
33.5

.
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Ved at indsætte punkter fra hvert delinterval og bestemme fortegnet ses at funktionen P er aftagende for
x ∈ [0; 1.2] og at P er voksende i [1.2; 33.5] og at P er aftagende i [33.5;∞[ . Vi udregner derfor P (0) = −200
og p (33.5) =218.54 så der er størst omsætning, når afsætningen er 33.5 .

b)

Ved hjælp af Geogebras skæringsværktøj er nulpunkterne x = 18.9 og x = 45.5 fundet. Ud fra monotoniforhol-
dene kan vi se at der ikke kan være yderligere nulpunkter.

Opgave 11

Se Bilag 3!

Opgave 12A

a)

Hvis en virksomhed skal tilbagebetale en gæld på 1 500 000 kr. over 120 måneder med en fast månedlig rente
på 0.5 %, så skal den faste ydelse være

y = A0 ·
r

1− (1 + r)−n

= 1500000 · 0.005
1− 1.005−120

= 16653.08

så den månedlige ydelse skal være 16 653.08 kr.
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b)

Restgælden efter 65 indbetalinger beregnes som

Rn = A0 · (1 + r)n − y · (1 + r)n − 1
r

= 1500000 · 1.00565 − 16653.08 · 1.00565 − 1
0.005

= 799038.62

så restgælden er 799 038.62 kroner.

Opgave 12B

a)

AF tabellen i opgave 9 fremgår at 374 ud af 100 foretrak aviser og blade. Derfor kan andelen af avislæsere
estimeres til p̂ = 374/1000 = 0.374 .

b)

Et 95 % konfidensinterval for andelen af avislæsere bestemmes til [0.344;0.404]. Da 31 % ikke ligger i konfiden-
sintervallet, så vi konkluderer at andelen af avislæsere har ændret sig i perioden fra 2003 til 2006.
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