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Matematik B  
 
Prøven består af to delprøver. 
  
Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. 
Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. 
 
Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 10 med i alt 13 spørgsmål.  
 
De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point. 
 
Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere 
opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. 
I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. 
I prøvens sidste 3 timer er alle hjælpemidler tilladt. 
 
I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive 
lagt vægt 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 og/eller en matematisk 
forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug 
af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og 
illustration. 
 
Til eksamenssættet hører følgende to datafiler: 
ehandel 
sortarbejde 
 
 

            
 

 
Prøven består af to delprøver. 
  
Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. 
Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. 
 
Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 12 med i alt 18 spørgsmål.  
 
De 23 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point. 
 
Af opgaverne 12A, 12B og 12C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere 
opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. 
I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. 
I prøvens sidste 4 timer er alle hjælpemidler tilladt. 
 
I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive 
lagt vægt 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 og/eller en matematisk 
forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug 
af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og 
illustration. 
 
Til eksamenssættet hører følgende tre datafiler: 

 liggetid 
 beer 

velfaerd 
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Delprøven uden hjælpemidler 

Kl. 9.00 – 10.00 

Opgave 1 

En virksomhed har 10 sælgere. Hver sælger registrerer det daglige salg. En juli-dag er salget for 9 sælgere 
som følger:  

4 2 5 6 1 3 3 2 5 

a) Hvor mange salg skal den sidste sælger have, for at det gennemsnitlige daglige salg er 3,5 pr. sælger?

Opgave 2 

Grafen for et andengradspolynomium givet ved forskriften 

2( )f x a x b x c    

er vist til højre.  

a) Gør rede for, at der gælder at
0a , 0c og diskriminanten 0d  . 

Opgave 3 

Antal passagerer i Københavns Lufthavn CPH var 23,3 mio. i 2012 og er vokset med 5,5% pr. år siden.  

a) Opstil en model, der beskriver udviklingen i antal passagerer som funktion af antal år efter 2012.

Kilde: cph.dk 
Opgave 4 

En funktion f  er givet ved forskriften 

2( ) 3 18f x x x 

a) Løs ligningen ( ) 0f x   og bestem det globale minimum for f .

x

y

f
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Opgave 5

En virksomhed afsætter t-shirts.

Prisen p i kr. ved en afsætning på x stk. kan bestemmes ved funktionen med forskriften

( ) 0,25 500 , 0 1600p x x x    

a) Bestem prisen pr. t-shirt, hvis afsætningen skal være 1000 stk. og bestem afsætningen ved en
pris på 200 kr. pr. stk.

Besvarelsen af delprøven uden hjælpemidler afleveres kl. 10.00

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

100

200

300

400

500

Afsætning i stk.

Pris pr. stk.
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Delprøven med hjælpemidler 

 
Kl. 9.00 – 13.00 

 
Opgave 6 
 
Funktionen f  er givet ved forskriften 

  
 2 1

4( ) ( ) 2f x x x x     
 

Eventuelle nulpunkter ønskes bestemt. 
 
a) Forklaringer til linjerne 1) til 5) skal gives. 

 

1)  ( ) 0f x   ____________________________________________ 

2)   2 1
4( ) 2 0x x x     ____________________________________________ 

3)  2 1
40 2 0x x x      ____________________________________________ 

4)  1
4( 1) 0 2x x x       ____________________________________________ 

5)  0 1 8x x x       ____________________________________________ 

 

 
 

 
En onlinebutik sælger varer via deres hjemmeside. Butikken betaler fragtomkostningerne, når det beløb, der 
handles for, er over 500 kr. Butikken har en formodning om, at dette gælder 30% af handlerne. 
 
a) Hvad er sandsynligheden for, at mindst 35 ud af 100 handler er over 500 kr., hvis butikkens 

formodning er sand?   

Butikken laver en stikprøve på en tilfældig dag, hvor der var 68 handler. 
  
Tabellen viser et udsnit af data fra stikprøven, som findes i filen ehandel. 
 
b) Lav en grafisk præsentation af størrelsen på beløbene i handlerne. 

  
c) Bestem 90%-fraktilen, median og gennemsnit for beløbene. 

 
d) Bestem ud fra stikprøven et konfidensinterval for andelen af handler på over 200 kr. 

 
e) Skriv et kort notat, hvor du forklarer resultaterne af dine beregninger i a), b), c) og d). 

 
 
 

Opgave 7  

Beløb (i kr.) 
199 
345 

: 
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Opgave 8

En vare sælges på et marked med monopolistisk konkurrence. Salgsprisen p (i 100 kr.) pr. ton af varen er 
givet ved funktionen

 ( ) 0,3 45 , 0;55p x x x   

hvor x er afsætningen i ton.

Omkostningerne (i 100 kr.) ved afsætning af varen er givet ved funktionen C med forskriften

 3 2( ) 0,05 1,5 31 100 , 0;55C x x x x x    

Virksomhedens overskud OV (i 100 kr.) kan bestemmes som

( ) ( ) ( )OV x p x x C x  

a) Bestem virksomhedens overskud ved en afsætning på 30 ton.

b) Bestem den afsætning, der giver virksomheden det størst mulige overskud og bestem den salgspris pr.
ton, der giver virksomheden dette overskud.

10 20 30 40 50

500

1000

1500

afsætning

100 kr.

C

OV

R
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Opgave 9  
 
Et mindre snedkerværksted producerer to typer kommoder af træ, Modern og Urban. 
 
Til fremstilling af et stk. Modern skal der bruges 4 m2 træ, 2 produktionstimer og 1 time til arbejde med 
finish.  
 
Til fremstilling af et stk. Urban skal der bruges 3 m2 træ, 3 produktionstimer og 1 time til arbejde med finish. 
 
Værkstedet råder hver uge over 50 m2 træ, 40 timer i produktionen og 14 timer til finish. 
 
Dækningsbidraget er 730 kr. for en Modern og 940 kr. for en Urban. 
 
a) Bestem en forskrift for det ugentlige dækningsbidrag ( , )f x y ax by  . 

 
b) Bestem den optimale produktion og det størst mulige ugentlige dækningsbidrag. 

 
c) Hvor meget overskydende træ er der ved den optimale produktion bestemt i b)?   
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Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse.  
Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. 

 

 

 

 

 
En funktion f  er givet ved forskriften 3 2( ) 4 6 24f x x x x   . 
 
a) Gør rede for, at f  har lokalt minimum i 2x    og bestem det andet ekstremum for f . 

Grafen for f  har to tangenter med hældningen 48.  
 
b) Bestem ligningen for én af disse tangenter og denne tangents skæring med x-aksen.   

 
 
Opgave 10B  
 
Søren Jensen købte år 2007 aktier for 250000 kr. Disse aktier sælges 10 år efter (år 2017) for 648436 kr.  
Afkastet ved investeringen er forskellen mellem salgs- og købssummen.  
 
a) Bestem det gennemsnitlige årlige afkast i procent. 

Søren placerer de 648436 kr. i en pensionsopsparing med en fast årlig rente på 4%. 
Søren vælger at få pensionsopsparingen udbetalt i 10 lige store årlige ydelser, hvor første udbetaling sker  
ét år efter etableringen af pensionsopsparingen. 
 
b) Hvor stor bliver den årlige ydelse? 

  

Opgave 10A  
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Opgave 10C  
 
Rockwoolfonden har lavet en undersøgelse om sammenhængen mellem personers uddannelsesniveau, og om 
de har udført sort arbejde. Til undersøgelsen er der foretaget en stikprøve blandt 1015 repræsentativt 
udvalgte personer. Personens højeste uddannelsesniveau samt om vedkommende har udført sort arbejde er 
registreret.  
 
Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen sortarbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Konstruér en pivottabel som nedenstående. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Undersøg med et signifikansniveau på 5%, om der er uafhængighed mellem uddannelsesniveau og det 
at udføre sort arbejde. 

Kilde: rockwoolfonden.dk 

Højeste afsluttede uddannelse Udført sort arbejde 
Mellemlang videregående Ja 
Grundskole og gymnasial Nej 
Lang videregående Nej 

: : 

 Ja Nej Total 

Erhvervsfaglig    

Grundskole og gymnasial    

Kort videregående    

Lang videregående    

Mellemlang videregående    

Total   1015 
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