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Opgave 6

a)

Se Bilag 3 !

Opgave 7

a)

Det opsparede beløb ved en månedlig ydelse på 2000 kr. og en månedlig rente på 0.78 % beregnes ved annui-
tetsformlen A10 = y · (1+r)n−1

r = 2000 · 1.007810−1
0.0078 =20716.80 kroner.

Opgave 8

a)

Et histograms over et spillesteds daglige omsætning kan ses i nedenfor.

b)

Et 95 % konfidensinterval er givet ved [10500;12260].
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c)

Hvis data antages at være normalfordelt med middelværdi 11380 kr. og standardafvigelse 4100 kr., så er kan
sandsynligheden for at omsætningen ligger mellem 9500 kr og 13250 kr. beregnes til 0.35

d)

Ovenstående diagram illustrer hyppighederne af den daglige omsætning i løbet af 89 dage. På baggrund af denne
undersøgelse vil vi konkludere at den daglige over en længere periode end de 89 dage i snit ligge mellem 10500
kr. og 12240 kr. I cirka 35 % af alle dage vil omsætningen ligge mellem 9500 kr. og 13250 kr.

Opgave 9

a)

Når omkostningerne er
C (x) = 0.025x3 − 2.5x2 + 100x+ 1000, 0 ≤ x ≤ 100

så er grænseomkostningerne givet ved

GROMK (x) = C ′ (x)
= 0.075x2 − 5x+ 100

b)

Da det er et 2.-gradspolynomium, hvor koefficienten til x2 er positiv, kan de minimale grænseomkostninger be-
stemmes ud fra toppunktsformelen

(
− b

2a ,−
d

4a

)
.De minimale grænseomkostninger bliver − d

4a = − 52−4·0.075·100
4·0.075 =

5
0.3 =16.67 kr. pr. stk.
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Opgave 10

a)

Lad x betegne antal ugentlige leveringer til Aalborg og lad y betegne antal ugentlige leveringer til København.
Det samlede dækningsbidrag kan da udtrykkes som f (x, y) = 45000x+ 25000y .

b)

Vi opstiller følgende bibetingelser.

3x+ 3y ≤ 90
0.9x+ 0.3y ≤ 15

4x+ 1.5y ≤ 80
x ≥ 0
y ≥ 0

Betingelserne tegnes ind i et koordinatsystem og hjørnepunkterne bestemmes med GeoGebras skæringsværktøj.

Vi foretager hjørnekontrol.

f (0, 0) = 0
f (16.67, 0) = 750 000
f (10, 20) = 950 000
f (0, 30) = 750 000

Virksomheden skal levere til Aalborg 10 gange om ugen og til København 20 gange om ugen for at opnå det
størst mulige dækningsbidrag

c)

Ved 10 levering til Aalborg og 20 leveringer til København bliver der brugt 4 · 10 + 1.5 · 20 = 70 timer. Da
kapaciteten er 80 timer, er der 10 timer mere transporttid til rådighed end der bliver brugt.
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Opgave 11A

a)

Data fra filen internet er talt op ved hjælp af en pivottabel i MS Excell. Resultatet af optællingen fremgår af
nedenstående tabel.

b)

Vi vil nu testen følgende hypotese.
H0 : Handel på internettet er uafhængigt af køn.
Vi laver en χ2-test ved hjælp af GeoGebra og da p-værdien bliver 0.0006 og dermed under signifikansniveauet
på 0.05 , kan vi afvise nulhypotesen. Brugen af internettet til handel afhænger derfor af personens køn.
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Opgave 11B

a)

Funktionen g er givet ved g (x) = x2 + 2ex. Derfor er g′ (x) = 2x+ 2ex, og g′ (0) = 2 · 0 + 2e0 = 2. Endvidere er
g (0) = 02 + 2e0 = 2, så tangentens ligning i (0, g (0)) er

y = g′ (0) · (x− 0) + g (0)
y = 2 · (x− 0) + 2
y = 2x+ 2

b)

Grafen for g og tangenten t er indtegnet på figuren nedenfor.
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Opgave 11C

a)

Der er lavet et xy-plot af data og den bedste rette linje er fundet til E (t) = −1.43t+ 94.15 . Den lineære model
giver dog en forholdsvis dårlig tilnærmelse til data med en determinationskoefficient på 0.8973 og kan af blandt
andet denne grund ikke forventes at give gode forudsigelser. Hvis man f.eks.sætter t = −5 svarende til år 1995,
påstår modellen at procentdelen af fossil energi var højere end 100 % . Den slags urimeligheder kunne f.eks.
undgås ved i stedet at vælge en logistisk model.

b)

Tallet a = −1.43 i den lineære model angiver, at andelen af fossilt brændstof skulle falde med 1.43 % om året.
Tallet b = 94.15 angiver at andelen af fossilt brændstof i år 2000 skulle være 94.15 %. For at finde ud af hvornår
andelen af fossilt brændstof falder til under 60 % løses ligningen

E (t) = 60
−1.43t+ 94.15 = 60

−1.43t = 60 − 94.15 = −34.15

t = −34.15
−1.43 = 23.9

Modellen forudser derfor at andelen af fossilt brændstof kommer under 60 % i år 2024, men kvaliteten af denne
forudsigelse er højst diskutabel.
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