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Delprøven uden hjælpemidler 
 
 
Opgave 1 
 
a) Vi lægger de 9 tal sammen og får 31. Herefter løser vi ligningen: 
 

 
 
Den sidste sælger skal have 4 salg. 
 
Opgave 2 
Givet funktionen 

 . 
a) Når koefficienten a<0 vil grenene på parablen vende nedad. Når c<0 betyder det, at parablen 
skærer y-aksen i (0,c), hvorfor c vil have en negativ værdi. Når d<0 betyder det, at deskriminanten 
er negativ og vi kan ikke tage kvadratroden af et negativt tal – derfor ingen nulpunkter. 
 
Opgave 3 
a) Der er her tale om en eksponentiel vækst og vi har følgende model: 
 

. 
 
Opgave 4 
Givet funktionen  

 
 
a) Vi løser ligningen 
  
Det globale minimum bestemmes: 

 
  

31+ x
10 =3,5

31+ x =35
x = 4

f (x)= ax2 +bx + c

f (x)=23,3⋅1,055x

f (x)=3x2 −18x.

′f (x)=0⇔6x −18=0⇔ x =3.

f (3)=3⋅32 −18⋅3= −27.
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Opgave 5 
Givet prisfunktionen 

 
 
a) Pris ved afsætning af 1000 stk.: 

 
Prisen pr. T-shirt er 250 kr. 
Afsætning ved en pris på 200 kr. Pr. Stk. 
 

 
Ved en pris på 200 kr. pr. stk. vil afsætningen 1200 stk. 
  

p(x)= −0,25x +500 , 0≤ x ≤1600.

p(1000)= −0,25⋅1000+500=250.

−0,25x +500=200
−0,25x = −300
x =1200
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Delprøven med hjælpemidler 

 
Opgave 6 
Givet funktionen  

 
a) Forklaringer til bestemmelse af nulpunkter: 
 
1) Funktionen f(x) sættes lig med 0. 
 
2) Vi sætter forskriften for f(x) lig med 0. 
 
3) Vi har benyttet nulreglen. 
 
4) Første ligning faktoriseres og vi benytter nulreglen til løsning. Anden ligning løses ved at isolere 
x. 
 
5) Begge ligninger er løst og vi har fundet den samlede løsning. 
 
Opgave 7 
a) Der er her tale om en binomialfordeling idet der enten er tale om handler over 500 kr. eller under 
500 kr. 
Fordeling: 

 
 

Sandsynligheden for at mindst 35 handler er over 500 kr. er godt 16%. 
 
b) Grafisk præsentation af stikprøven: 
 

 
 
c) Gennemsnit, median og 90%-fraktil: 
 
"Titel" "Statistik med én variabel" 
" " 457.47058823529 
"Σx" 31108. 
"Σx²" 20007598. 
"MedianX" 399. 

f (x)= x2 − x( )⋅ 1
4 x +2( ).

X ∼b(100;0,3).

x
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Gennemsnit: 457 kr. 
Median: 399 kr. 
90%-fraktil: 834 kr. Vi har bestemt den inverse værdi til fraktilen vha. invNorm. 
For at kunne benytte denne funktion antager vi at data er normalfordelte, jfr. Den centrale 
grænseværdisætning. 
 

 
 
d) Ved at anvende Excel’s sorteringsfunktion fås 55 handler over 200 kr. 
95% konfidensinterval for andelen af handler over 200 kr.: 
 

 
 
Med 95% sandsynlighed må det antages at mellem ca. 72% og 90% af handlerne ligger over 200 kr. 
 
e) Den typiske handel ligger i intervallet 200-400 kr. Gennemsnitsbeløbet er 457 kr. Medianen, dvs. 
50% af handlerne ligger på 399 kr. og 90%-fraktilen ligger på 840 kr., dvs. at 10% handlerne ligger 
over 834 kr. Med 95% sandsynlighed må det antages at mellem ca. 72% og 90% af handlerne ligger 
over 200 kr. 
 
Opgave 8 
Salgspris- og omkostningsfunktioner er givet ved: 
 

 
 
a) Overskudsfunktionen: 

 
 

 
 

p(x)= −0,3x +45
C(x)=0,05x3 −1,5x2 +31x +100
For	begge	funktioner	gælder	at:
x∈ 0;55⎡⎣ ⎤⎦.

OV(x)= −0,05x3 +1,2x2 +14x −100.
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Overskud ved afsætning på 30 ton: 5000 kr. 
 
b) Størst mulige overskud og dertil hørende salgspris: 

 
Størst mulig overskud ved afsætning af 20,5 ton. 
Salgspris ved afsætning af 20,5 ton:  

 
Salgsprisen pr. ton er 3885 kr. 
 
Opgave 9 
Vi opstiller et skema, der samler oplysningerne: 
 
 Modern Urban Max  
Træ 4 m2 3 m2 50 m2 
Produktion 2 t 3 t 40 t 
Finish 1 t 1 t 14 t 
DB 730 kr. 940 kr.  

 
Vi opstiller bi- og positiv betingelser: 
 

 
 
a) Forskrift for ugentlige dækningsbidrag: 

 
 
b) Polygonområde og optimum: 
 

 

−0,3⋅20,5+45=38,85.

4x +3y ≤50
2x +3y ≤40
x + y ≤14
x ≥0∧ y ≥0

f (x , y)=730x +940y.
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Som fremgår ovenfor opnås størst mulige dækningsbidrag ved produktion af 
2 Modern og 12 Urban. Det størst mulige dækningsbidrag er: 12.740 kr. 

 
 
c) Overskydende træ:  
Forbrugt træ: 

 
Overskudstræ: 50-44 m2 = 6 m2. 
 
  

730⋅2+940⋅12=12740.

4 ⋅2+12⋅3= 44.
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Opgave 10A 
Givet funktionen: 

 
a) Bestemmelse af ekstremum: 
 

 
 
Som det fremgår af grafen ovenfor har funktionen lokalt minimum i punktet (2,-40). 
Funktionen har lokalt maksimum i punktet (-1,14). 
 
b) Tangenter med hældning 48: 

 
Vi bestemmer ligningen for tangenten i punktet (3,f(3)): 
 
 

 
 
Ligning:  

 
Skæring med x-aksen:  

f (x)= 4x3 −6x2 −24x.

y = 48x −162.
48x −162=0⇔ x =3,375.
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Opgave 10B 
a) Gennemsnitlige afkast i procent: 10%. Se nedenfor. 
 

 
 
b) Årlig ydelse: 79.946 kr. Se nedenfor. 
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Opgave 10C 
 
a) Pivottabel: 
 
    
Antal	af	Udført	sort	
arbejde	 Kolonnenavne	 	  
Rækkenavne	 Ja	 Nej	 Hovedtotal	
Erhvervsfaglig	 88	 226	 314	
Grundskole	og	gymnasial	 83	 293	 376	
Kort	videregående	 10	 51	 61	
Lang	videregående	 13	 79	 92	
Mellemlang	videregående	 34	 138	 172	
Hovedtotal	 228	 787	 1015	

 
b) Hypoteser: 

 
 

 
Testresultat: 
 
"Titel" "χ²-uafhængighedstest" 
"χ²" 11.285971238535 
"PVal" 0.023531293264605 
"df" 4. 
 
Da p-værdien er mindre end kan vi afvise nul-hypotesen og det må 
derfor antages, at der er sammenhæng mellem udført sort arbejde og højeste afsluttede uddannelse. 
 
 

H0 :Uafhængighed	mellem	udført	sort	arbejde	og	uddannelse
H1 :Afhængighed	mellem	udført	sort	arbejde	og	uddannelse
α =0.05.

α


