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Opgave 6

a)

Se Bilag 1!

b)

Variablen n isoleres

A0 = y · 1− (1 + r)−n

r

r · A0

y
= 1− (1 + r)−n

(1 + r)−n = 1− r · A0

y

−n · ln (1 + r) = ln
(

1− r · A0

y

)

n =
− ln

(
1− r · A0

y

)
ln (1 + r)

Opgave 7

a)

Data ang. læseres interesse for en avis’ forskellige sektioner er optalt ved hjælp af en pivottabel, og resultatet
fremgår af tabellen nedenfor.

b)

Vi vil teste følgende hypotese.
H0 : Hvilken sektion der læses først er uafhængigt af bopæl.
Da p-værdien på 0.025 er mindre end signifikansniveauet på 5 % kan vi afvise hypotesen om uafhængighed og
konkluderer. at læsernes interesse for de forskellige sektioner afhænger af bopælen.
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Opgave 8

a)

Nedenfor er vist et histogram over de ansattes løn med antal op ad 2.-aksen.

b)

Gennemsnit og median findes på listen over deskriptorer. Gennemsnittet er 37 582 kroner og medianen er 36 600
kroner. Ved at sortere datasættet ses at 90 %-fraktilen er 51 600 kroner.

c)

Et plot af sammenhørende værdier af anciennitet og månedsløn fremgår af figuren.

d)

En stikprøve på 245 ansatte har vist, at udvalgte ansatte i snit tjente ca. 37 600 kroner om måneden og at
halvdelen tjente under 36 600 kroner om måneden, mens 90 % tjener 56 600 eller derunder. En typisk startløn
er ca 21 400 kroner og lønnen stiger herefter for mange ansattes vedkommende med ca. 1800 kroner pr. år.

side 2 af 5



Peter Harremoës Mat B eksamen med hjælpemidler 15. december 2014

Opgave 9

a)

Funktionen p givet ved p (x) = −0.8x + 110 for 0 ≤ x ≤ 130 er vist på figuren nedenfor. For at finde den
afsætning, der kan forventes ved en salgspris på 55 kr. løses ligningen

55 = p (x)
55 = −0.8x + 110

0.8x = 110− 55

x = 55
0.8 = 68.75

så der kan forventes en en daglig omsætning på ca. 69 stk.

b)

Dækningsbidraget bestemmes til

DB (x) = R (x)− C (x)
=

(
−0.8x2 + 110x

)
−

(
0.032x3 − 3x2 + 95x

)
= −0.8x2 + 110x− 0.032x3 + 3x2 − 95x

= −0.032x3 + 2.2x2 + 15x

Vi vil nu bestemme det interval hvor dækningsbidraget er positivt.

I intervallet [0;130] har p kun nulpunkterne x = 0 og x = 75. Ved indsættelse af passende valgte punkter ses at
overskuddet er positivt for x ∈ ]0; 75[.

c)

Den maksimale dækningsbidrag er 2252.43 kr. og opnås ved en afsætning på 49 stk.
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Opgave 10A

a)

Det samlede årlige dækningsbidrag er f (x, y) = 320 · x + 205 · y.

b)

Polygonområdets hjørner findes ved hjælp af GeoGebras skæringsværktøj. Hjørnerne er (0,0), (2250,0), (720,2040)
og (0,2400). Dækningbidragets værdi i hjørnepunkterne er

f (0, 0) = 0
f (2250, 0) = 720000

f (720, 2040) = 648600
f (0, 2400) = 492000

Det maksimale dækningsbidrag er 720 000 kroner og opnås ved at opdrætte 2250 Safir og ingen Mahogny om
året.

Opgave 10B

a)

Når Camilla indbetaler 2500 kr. pr. måned med en månedlig rente på 0.68 %, så vil der efter 12 indbetalinger
stå

An = y · (1 + r)n − 1
r

= 2500 · 1.006812 − 1
0.0068

= 31147.83

så der står 31 147.83 kroner.

b)

Hvis der står 47 697.78 kroner på kontoen og laves endnu en indbetaling, så vil der komme til at stå 47697.78 ·
1.0068 + 2500 = 50 522.12 kroner.
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Opgave 10C

a)

Hvis sandsynligheden for at en enkelt kunde kender produktet er 0.35 og der er 60 kunder, så kan sandsynlig-
heden for at mindst 25 kunder kender produktet beregnes ved hjælp af en binomialfordeling, hvilket giver en
sandsynlighed på 0.17 .

b)

Data fra filen marketing optælles ved hjælp af en pivottabel, hvilket viser at 118 kunder fra en stikprøve
på 264 kunder kender roduktet. Det giver et 90 % konfidensinterval på [0.40; 0.50]. Da 35 % ikke ligger i

konfidensintervallet vil vi konkludere, at reklamekampagnen har medført at flere kunder kender produktet.
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