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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 11 med i alt 13 spørgsmål.
De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point.
Af opgaverne 11A, 11B og 11C 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 tre datafiler:
db
storebaelt
salgspris
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Delprøven uden hjælpemidler
Kl. 9.00 – 10.00
Opgave 1
a)

Tegn grafen for en funktion f , der opfylder følgende:

• definitionsmængden Dm( f ) = ] − 8 ; 5]

• funktionen er positiv i definitionsmængden
• funktionen har globalt maksimum i punktet (2, 5)
•

f ( 0) = 3

Bilag 1 kan benyttes.

Opgave 2
Omkostningerne ved at producere en bestemt vare antages at kunne beskrives ved en funktion c med forskriften
c( x) = a ⋅ x + b , x > 0

hvor c(x) er de samlede omkostninger i kr. ved en produktion på x stk.
Ved en produktion på 50 stk. er de samlede omkostninger 2000 kr., og ved en produktion på 60 stk. er de
samlede omkostninger 2200 kr.
Produktion i stk., x
Samlede omkostninger i kr., c( x)

a)

50
2000

60
2200

Bestem forskriften for c, og bestem de samlede omkostninger ved en produktion på 100 stk.

Opgave 3
En funktion er givet ved forskriften f ( x) = x 3 + 2 x 2 − 5 x + 1 .
a)
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Bestem f ′( x) og forklar betydningen af f ′(1) = 2 .
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Opgave 4
a)

Undersøg, om x = 3 er en løsning til ligningen x 2 − 10 − 2 x = 2 x .

Opgave 5
Grafen viser den kumulerede frekvens for antal km, der pendles mellem bopæl og arbejde om dagen i Danmark.
kumuleret frekvens i %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

pendling i km pr.
pr. dag
dag
10

a)

20

30

40

50

60

70

80

90

Bestem 75%-fraktilen og bestem hvor stor en andel, der pendler over 40 km om dagen.
Kilde: statistikbanken.dk

Besvarelsen af delprøven uden hjælpemidler afleveres kl. 10.00
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Delprøven med hjælpemidler
Kl. 9.00 – 13.00
Opgave 6
Hvis et lån har en nominel rente på r og n årlige rentetilskrivninger, kan den årlige effektive rente Re bestemmes
med følgende formel
n

r⎞
⎛
Re = ⎜1 + ⎟ − 1
n⎠
⎝

Et lån har en årlig effektiv rente Re på 5,12% med 12 årlige rentetilskrivninger.
a)

Nedenfor er den nominelle rente r bestemt. Forklaringer til udregninger skal gives. Bilag 2 kan benyttes.
n

r⎞
⎛
Re = ⎜1 + ⎟ − 1
n
⎠
⎝

Formlen er skrevet op.
12

r ⎞
⎛
0,0512 = ⎜1 + ⎟ − 1
⎝ 12 ⎠

1+

____________________________________________

r 12
= 1,0512
12

____________________________________________

r
= 0,0041697
12

____________________________________________

r = 5,00%

____________________________________________

n

b)
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⎛ r⎞
Isolér r i udtrykket Re = ⎜1 + ⎟ − 1 , evt. ved hjælp af et CAS-værktøj.
⎝ n⎠
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Opgave 7
Virksomheden LiftUp, der blandt andet producerer trapper, har i en periode registreret dækningsbidraget i kr. pr.
ordre for 132 ordrer. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen db.
Dækningsbidrag
17764
178
-1620
:
a)

Lav en grafisk præsentation, som beskriver fordelingen af dækningsbidragene.

b)

Bestem gennemsnit, kvartilsæt og standardafvigelse for dækningsbidragene.

I en efterfølgende periode giver en tilsvarende ny undersøgelse af dækningsbidraget for 216 ordrer følgende
statistiske deskriptorer:
Gennemsnit
Kvartilsæt
Standardafvigelse
c)

= 15056
= (- 403, 1422, 21544)
= 25073

Skriv et resumé til virksomhedens ledelse, hvor du ud fra svarene i a) og b) samt den nye undersøgelses
deskriptorer beskriver udviklingen i fordelingen af ordrernes dækningsbidrag.
Kilde: LiftUp A/S

Opgave 8
En student fra et handelsgymnasium har købt en andelsbolig i København til 1250000 kr. Studenten har fået et
tilbud fra Spar Nord om et andelsboliglån på 30 år med kvartårlige ydelser og en kvartårlig rente på 0,74 %.
a)

Bestem den kvartårlige ydelse.

Studenten vælger i en periode afdragsfrie kvartårlige ydelser, hvilket betyder, at den kvartårlige ydelse kun vil
bestå af rentedelen og en afdragsdel på 0 kr.
Dette er illustreret nedenfor i et uddrag af en amortisationsplan for andelsboliglånet.
Termin
1
2
:
b)

Primo
restgæld
1250000
1250000

Rentedel Afdragsdel
0
0

:

:

Ydelse

Ultimo
restgæld
1250000
1250000
:

Bestem den kvartårlige ydelse uden afdragsdel.
Kilde: Sparnord.dk
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Opgave 9
Når man kører over Storebæltsbroen i bil, kan man betale med BroBizz®, med dankort eller kontant.
En stikprøve er udtaget i uge 37 år 2012, der viser anvendt rabat- og betalingsform.
Tabellen nedenfor viser et udsnit af stikprøven, som findes i filen storebaelt.
Betalingsform
Kontant/kort
BroBizz
Kontant/kort
:
a)

Rabatform
Ingen rabat
Dagsbillet
Weekendbillet
:

Opstil en tabel som nedenstående med data fra filen storebaelt.
BroBizz
Kontant/kort
Total

Aftenbillet

Dagsbillet

Ingen rabat

Weekendbillet

Total
1400

Det ønskes undersøgt, om der er sammenhæng mellem rabatform og betalingsform.
b)

Opstil en relevant hypotese til at undersøge dette og test hypotesen med et
signifikansniveau på 5 %.

Kilde: A/S Storebælt.
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Opgave 10
En virksomhed har observeret en sammenhæng mellem en vares salgspris og den mængde af varen, der afsættes.
Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen salgspris.
Afsætning
90
130
:

Salgspris
470
460
:

Lad x angive afsætningen i kg og lad y = p ( x ) angive salgsprisen i kr. pr. kg. Sammenhængen mellem afsætning
og salgspris kan tilnærmelsesvis beskrives ved en lineær model
p( x) = a ⋅ x + b

a)

Lav et xy-plot af data og estimér modellens parametre a og b.

Omsætningen R kan bestemmes ved
omsætning = afsætning ⋅ salgspris
b)

Bestem en forskrift for omsætningen R og bestem den afsætning, der giver størst omsætning.

omsætning
kr.
omsætning iikr.

R

afsætning ii kg
kg
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Af opgaverne 11A, 11B og 11C må kun den ene afleveres til bedømmelse.
Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave.

Opgave 11A
En virksomhed producerer og sælger to forskellige pumper
en afløbspumpe DRAIN og en kælderpumpe AWAY.
Dækningsbidraget er 2000 kr. pr. DRAIN og 1500 kr. pr. AWAY.
Funktionen f ( x, y ) = a⋅ x + b⋅ y angiver det samlede dækningsbidrag
ved at producere og sælge x stk. DRAIN og y stk. AWAY.
a)

Bestem en forskrift for f .

Produktionen af pumperne forløber i 3 produktionstrin: Samling, kalibrering og test. De tre produktionstrin har
begrænsede tidsressourcer, og der bruges forskellig tid på de to pumper i hvert produktionstrin, hvilket fremgår af
nedenstående skema.

b)

Samling

DRAIN
1 time pr. pumpe

AWAY
2 timer pr. pumpe

Maksimal tid
1000 timer pr. uge.

Kalibrering

0,4 time pr. pumpe

0,2 time pr. pumpe

190 timer pr. uge

Test

0,25 time pr. pumpe

0,25 time pr. pumpe

150 timer pr. uge

Bestem det antal DRAIN og det antal AWAY virksomheden skal producere og sælge pr. uge for at opnå
det størst mulige samlede dækningsbidrag.

Opgave 11B
Funktionen f givet ved forskriften
f ( x) = x − 2 ⋅ ln( x) ,

x>0

har netop ét ekstremum.
a)

Bestem ekstremum og markér det på en graf for f.

Grafen for f har en tangent med hældning - 32 .
b)
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Bestem denne tangents skæring med y-aksen.
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Opgave 11C
En distributionsvirksomhed modtager leverancer mellem 150 og 200 gange om ugen. Virksomheden har
tidligere undersøgt andelen af forsinkede leverancer og erfaret, at den er p = 15% .
a)

Bestem sandsynligheden for, at der højst er 9 forsinkede leverancer i en
tilfældig stikprøve på 60 leverancer.

Virksomheden ansætter en ny logistikchef og ønsker at undersøge, om andelen af forsinkede leverancer er
ændret. Der udtages en tilfældig stikprøve, der viser, at ud af 85 leverancer er 12 forsinkede.
b)
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Bestem et 95%-konfidensinterval for andelen af forsinkede leverancer og vurdér, om andelen er ændret
efter ansættelsen af den nye logistikchef.
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Bilag 1 til opgave 1
Skole:

Hold:

Eksamensnr.

Navn:

y
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

x
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

EGYM 151-017

-9
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Bilag 2 til opgave 6
Skole:

Hold:

Eksamensnr.

Navn:

n

r⎞
⎛
R e = ⎜1 + ⎟ − 1
n⎠
⎝

Formlen er skrevet op.

12

r ⎞
⎛
0,0512 = ⎜1 + ⎟ − 1
⎝ 12 ⎠

1+

r 12
= 1,0512
12

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

r = 5,00%

____________________________________________

EGYM 151-017

r
= 0,0041697
12
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