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Opgave 6
a)
Se bilag 2 !

Opgave 7
a) Graf A er graf for f 0 og graf B er graf for f, idet A er positiv der hvor B vokser, og A er negativ der hvor B
aftager, mens det modsatte ikke er tilfældet.

Opgave 8
a) Nedre kvartil er 3396 kWh. Medianen er 4158 kWh. Øvre kvartil 4640 kWh.

b) Sammenhængen mellem husenes størrelse og deres elforbrug fremgår af nedenstående plot. Den bedste lineære
model er y = 22.02x + 1276.

c) For at finde hvilken husstørrelse, som har et elforbrug på 5000 kWh løses ligningen
22.02x + 1276

=

5000

22.02x

=

3724

x = 169.12
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Huse på ca. 170 m2 har dermed et elforbrug på omkring 5000 kWh.
d) En undersøgelse har vist at en fjerdedel af parcelhusene har et elforbrug på under 3400 kWh. Halvdelen har
et elforbrug på under 4160 kWh. Endelig har en fjerdedel et elforbrug på over 4640 kWh. Elforbruget øget med
ca. 22 kWh for hver ekstra m2 huset har, men mange andre faktorer spiller også ind på elforbruget. Et hus på
170 m2 vil typisk have et elforbrug på omkring 5000 kWh.

Opgave 9
a) Idet omkostningerne i 1000 kr. er givet ved
C (x) = 0.01x3 − 0.4x2 + 7x + 840, x > 0
hvor x er produktionsstørrelsen i 1000 stk., kan omkostningerne ved en produktionsstørrelse på 14 000 stk.
bestemmes ved at udregne C (14) = 887.04, så omkostningerne er 887 040 kr.
b) De gennemsnitlige variable enhedsomkostninger er givet ved
V E (x)

=
=
=

C (x) − C (0)
x
0.01x3 − 0.4x2 + 7x + 840 − 840
x
0.01x2 − 0.4x + 7

Da grafen for V E er en konveks parabel findes den produktionsstørrelse, som minimerer V E ved at finde
førstekoordinaten til toppunktet x = −(−0.4)
2·0.01 = 20. Den søgte produktionsstørrelse er derfor 20 000 stk.

Opgave 10
a) Data fra filen skiferie er optalt ved hjælp af en pivottabel, hvilket gav følgende resultat.

b) Vi opstiller følgende nulhypotese.
H0 : Der er ingen sammenhæng mellem alder og det planlagte skisportsområde.
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Da p-værdien på 0.13 er større end signifikansniveauet på 5 %, kan vi ikke afvise at det planlagte skisportsområde
er uafhængigt af alderen.
c) Da 48 ud af de 139 deltagere i undersøgelsen ville til Østrig, kan vi estimere andel, der vil til Østrig, til at
være 48/139 = 35%. Et 95 % konfidensinterval for andelen kan beregnes til at være [26.6%;42.4%].

Opgave 11 A
a) Det samlede ugentlige dækningsbidrag er DB (x, y) = 22x + 35y, hvor x betegner antal COOK og y betegner
antal BAKE. Produktionen er underlagt følgende betingelser
0.5x + 1y
4x + 6y
x

≤ 500
≤ 3200
≥ 0

y ≥ 0
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Disse betingelser afgrænser et polygonområde som vist på figuren.

b) Polygonområdets hjørner bestemmes med Geogebras skæringsværktøj og dækningsbidraget beregnes for
hvert hjørne.
DB (0, 0)

=

0

DB (562.5, 0)

=

17600

DB (4833.33, 211.11)

=

18022.22

DB (200, 400)

=

18400

DB (0, 500)

=

17500

Det størst mulige dækningsbidrag er 18400 kroner.

Opgave 11 B
a) Ved 132 leverancer hver med en successandsynlighed på 96.2 % forventes i gennemsnit 132 · (1 − 0.962) = 5
leverancer at blive forsinkede.
b) Sandsynligheden for at højst 11 leverancer bliver forsinkede er 0.995 .

Opgave 11 C
a) Da en arv på 12 000 kr. efter 6 år er vokset til 15 183.83 kr. må den årlige rentefod være
eller 4 %.

15183.83
12000

1/6

−1 = 0.04

b) Efter de 6 år hæves 3 000 kroner så der står 12 183.83 kroner på kontoen. Dette beløb trækker 0.5 % i rente
over 48 terminer så beløbet når op på 12 183.83 · 1.00548 = 15479.42 kr. Derudover indsættes 450 kr. på kontoen
36
−1
hver måned, hvilket giver 450 · 1.005
= 17701.25 kr. Det samlede beløb er derfor 15479.42 + 17701.25 =
0.005
33180.67 kr.
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