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Opgave 6

a) Skæringspunktet mellem linjerne med ligningerne ` : 10x + 20y = 1000 og m : 90x− 30y = 600 bestemmes.

10x + 20y = 1000 og 90x− 30y = 600Ligningerne er skrevet op.
y = −0.5x + 50 og y = 3x− 20y isoleres i hver af ligningerne.

−0.5x + 50 = 3x− 20Substitution.
3.5x = 70Variable samles på vs. og konstanter samles på hs.

x = 20x bestemmes ved at dividere med 3.5 .
y = 40y bestemmes ved at indsætte x = 20

i en af substitutionsligningerne.

Skæringspunktet mellem linjerne ` og m er bestemt til (x, y) = (20, 40) .

Opgave 7

a) Den månedlige rente bestemmes ved at løse ligningen 25000 · (1 + r)60 = 567 · (1+r)60−1
r .

Den månedlige rente er dermed 1 %.

Opgave 8

a) Et histogram over hyppigheden af forskellige udbudspriser for 50 motorcykler er vist nedenfor.

b) Medianen er 81 000 kroner. Kvartilsættet består af nedre kvartil, som er 49 900 kroner, og øvre kvartil, som
er 130 000 kroner. Gennemsnittet er 94100 kroner.
c) Sammenhængen mellem slagvolumen og pris fremgår af nedenstående xy-plot.
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Den bedste tilnærmelse med en lineær sammenhæng er givet ved U (x) = 115x + 4665.

d) Den billigste fjerdel af motorcyklerne koster op til ca. 50 000 kroner. Halvdelen af motorcyklerne koster op
til ca. 80 000 kroner og den dyreste fjerdedel af motorcyklerne koster fra 130 000 kroner og opefter. I snit koster
en motorcykel 95 000 kroner. Der er en svag tendens til at prisen stiger med 115 kroner for hver kubikcentimeter
ekstra motorcyklen skal have, men mange andre forhold har også betydning for prisen.

Opgave 9

a) Omkostningerne ved produktion af x stk. af en vare er givet ved C (x) = 80x + 40000. Ved en produktion
på 150 stk. er omkostningerne C (150) = 80 · 150 + 40000 = 52 000.

b) Funktionen C (x) og omsætningsfunktionen R (x) = −0.25x2 + 370x, x ∈ [0; 1300]er indtegnet i et koordi-
natsystem som vist nedenfor.

Skæringspunkterne er bestemt med GeoGebras skæringsværktøj til (160, 52 800) og (1000, 120 000).
c) Overskuddet er O (x) = R (x)− C (x) =

(
−0.25x2 + 370x

)
− (80x + 40000) = −0.25x2 + 290x− 40000. Det

er en konkav funktion med maksimum i sit stationære punkt, som bestemmes ved først at udregne O′ (x) =
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−0.50x + 290 derefter sætte lig nul.

O′ (x) = 0
−0.50x + 290 = 0

x = −290
−0.50 = 580.

Det størst mulige overskud opnås ved produktion af 580 stk., hvilket iøvrigt at midtpunktet mellem de ovenfor
bestemte skæringspunkter. Det størst mulige overskud er O (580) = −0.25 · 5802 + 290 · x− 40000 = 44100.

Opgave 10

a) Den samlede pris for støbesand og cement er f (x, y) = 20x + 35y.
b) Polygonområdet er indtegnet nedenfor og hjørnerne er beregnet med GeoGebras skæringsværktøj.

Kriteriefunktionens værdi i hjørnerne udregnes.

f (3000, 9000) = 375000
f (5200, 6800) = 342000
f (6000, 6800) = 358000

f (6000, 10000) = 470000
f (3000, 10000) = 410000

Den optimale blanding består af 5.2 tons støbesand og 6.8 tons cement.
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Opgave 11A

a) Idet det antages at 22.0 % af danskere stemmer socialdemokratisk, kan sandsynligheden for at mindst 50 ud
af en stikprøve på 200 stemmer socialdemokratisk beregnes ved hjælp af en binomialfordeling.

Sandsynligheden for at mindst 50 stemmer socialdemokatisk er 17.3 %.
b) Vi får at vide at af 1737 adspurgte vil 25.1 % stemme socialdemokratisk så antallet af personer må være
0.251 · 1737 = 436. Et 99 % konfidensniveau beregnes ved hjælp af GeoGebra.

Da 99 % konfidensintervallet er [0.224;0.278] og dermed ikke indeholder tallet 22.0 % kan vi afvise at 22.0 % af
vælgerne til stemme på Socialdemokraterne.
Det er imidlertid ikke det der bliver spurgt om. Der bliver spurgt om andelen af personer, som ville stemme
socialdemokratisk, har ændret sig. For at afgøre dette skal der tages hensyn til at tallet 22.0 % også er behæftet
med usikkerhed, men denne usikkerhed kræver kendskab til størrelsen af stikprøven fra februar, som ikke angives
i opgaven.
Som kilde angives en Epinionsmåling 10 juni 2015 offentliggjort på www.dr.dk . Hvis man går til kilden
http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/meningsmaalinger?survey=90&secondary=100&embed=&historyfrom=0&historyto=109&overloadedblocks=
angives imidlertid at den er baseret på 1908 interviews og ikke 1737 som angivet i opgaveformuleringen. Ifølge
http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/meningsmaalinger?survey=72&secondary=100&embed=&historyfrom=0&historyto=109&overloadedblocks=
var det undersøgelsen i februar, som var baseret på 1737 interviews.
Den korrekte måde at besvare spørgsmålet vil bestå i at udregne et konfidensinterval for forskel i proportion,
hvilket ikke er en del af kernestoffet. Hvis man gør det, vil svaret afhænge af om konfidensniveauet vælges til
95 % eller 99 %.
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Opgave 11B

a)

Data fra filen oktoberfestival er optalt med en pivottabel og resultatet fremgår af nedenstående skema

b)

Vi vil teste følgende hypotese med et 5 % signifikansniveau.
H0 : Ønske om deltagelse i en oktoberfesival er uafhængig af alder.

Da p-værdien er meget tæt på 0 og dermed under signifikansniveauet, kan vi afvise at interessen for oktoberfestival
er uafhængig af alderen.
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Opgave 11C

a+b)

En funktionen har forskriften f (x) = −x3 + 12x2 + 17 så f ′ (x) = −3x2 + 24x. Derfor er f (7) = 262 og
f ′ (7) = −3 · 72 + 24 · 7 = 7 · (−3 · 7 + 24) = 7 · 3 = 21. Derfor har tangenten ligning ligning y = 262 + 21 · (x− 7)
eller y = 21x + 115. Ved hjælp af GeoGebra kan det andet skæringspunkt bestemmes til (−2, 73).

Opgaven kan også regnes i hånden som følger.
Først laves polynomiers division af f (x) = −x3+12x2+17 med x−7 hvilket giver f (x) =

(
−x2 + 5x + 35

)
(x− 7)+

262. Ved at lave polynomiers division af −x2 + 5x + 35 med x− 7 fås −x2 + 5x + 35 = (−x− 2) (x− 7) + 21.
Derfor gælder

f (x) =
(
−x2 + 5x + 35

)
(x− 7) + 262

= ((−x− 2) (x− 7) + 21) (x− 7) + 262
= (−x− 2) (x− 7)2 + 21 (x− 7) + 262.

Heraf ses at tangenten har ligning y = 21 (x− 7)+262 eller y = 21x+115. Endvidere ses det at tangenten skærer
kurven når (−x− 2) (x− 7)2 = 0. Ved hjælp af nulreglen ses at der ud over x = 7 også er et skæringspunkt for
x = −2. Anden-koordinatet til dette skæringspunkt findes ved at indsætte i tangentligningen så y = 21 · (−2) +
115 = 71. Skæringspunktet har derfor koordinatsæt (−2, 73) .
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