
Skr. årsprøve i matematik, 1y side 1/3 Steen Toft Jørgensen, HG 

Skriftlig årsprøve i matematik, 1y, A-niveau, juni 2007 
 

Prøven uden hjælpemidler  kl. 9-10 
NB: Delprøven skal afleveres senest kl 10. 
Uden hjælpemidler betyder, at du kun bruger hovedet, papir, pen og lineal. 
 
 

Opgave 1 
Reducér følgende udtryk:  2 2( 2 ) ( 4 )( 4 ) ( 1)b a a a b− + − + − − − +
 

Opgave 2 
Bestem centrum og radius for den cirkel, som er givet ved ligningen: 2 2 8 4 11 0x y x y+ − + + =  
Vis at punktet P = (1,-2) ligger på cirklen. 
Angiv ligningen for cirklens tangent i dette punkt. 
 

Opgave 3 
Løs andengrads ligningen:  22 4 2x x− + = 0
 

Opgave 4 
I en retvinklet trekant er den ene katete 8 cm, og hypotenusen er 10 cm. 
Beregn længden af den manglende katete. 
 

Opgave 5 
En eksponentielt voksende funktion f(x) går gennem punkterne (1,2) og (3,8). 
Bestem en forskrift for funktionen f(x). 
 



Skr. årsprøve i matematik, 1y side 2/3 Steen Toft Jørgensen, HG 

Prøven med hjælpemidler  kl. 9-13 
NB: Hjælpemidlerne må først tages frem, når prøven uden hjælpemidler er afleveret! 
Du må gerne starte før kl. 10 på delprøven nedenfor – bare uden hjælpemidler (læs, tænk, skriv i 
hånden). 
PS: Til studentereksamen varer prøven til kl. 14 – men her i 1g nøjes vi med til kl. 13. 
 
Lovlige hjælpemidler er lærebøger, noter, formelsamling, lommeregner TI-89, computer (med 
Word, Graph, Geogebra, downloadede websider som kan køre offline). 
Det er en forudsætning, at du har adgang til CAS (Computer Algebra System) – dvs. f.eks. TI-89. 
Det er ikke tilladt at kommunikere, dvs. bruge mobiltelefon, SMS, trådløst netværk, Internet, chat, 
Messenger, Skype osv. Så disable dit trådløse netkort, hvis du bruger computer. 
 
 

Opgave 6 
Bestem løsningen til ligningssystemet 

  
3 4 10
4 3 5

x y
x y
+ = ⎫

⎬− = ⎭
 

Opgave 7 
Givet to funktioner 2( ) 2f x x b x= + ⋅ +  og ( ) 4g x x= − +  
a) Tegn graferne for de 2 funktioner, når b = -1. 
 
b) Bevis, at der ikke findes nogen værdi af b, som gør at de to funktioners graf har netop ét 
skæringspunkt. 
 

Opgave 8 
I tabellen nedenfor ses karakterfordelingen for 2 klasser på HG ved samme matematikprøve. 
 
Karakter 
(ny skala) 

-3 
 

00 02 4 7 10 12 

1x (antal) 3 7 5 4 7 2 0 
1y (antal) 0 3 2 7 8 4 1 
 
a) Bestem de statistiske deskriptorer (middelværdi, median, øvre og nedre kvartil) for begge klasser. 
 
b) Tegn i samme koordinatsystem et boksplot for begge klasser. 
 
c) Begrund hvilken klasse, der klarede sig bedst. 
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Opgave 9 
Udviklingen i verdens befolkningstal havde i 1960 en årlig vækstrate på 2%, mens den årlige 
vækstrate i 2004 var 1%. 
a) Bestem fordoblingstiden for væksten i verdens befolkningstal, hvis vækstraten havde fortsat med 
2% om året efter 1960. 
 
I 2004 var der 6 milliarder mennesker i verden. 
b) Hvor mange mennesker vil der være i verden i 2050, hvis væksten fortsætter med at være 1% om 
året efter 2004? 
 
I en model for udviklingen i verdens befolkningstal antages det, at der er en lineær sammenhæng 
mellem vækstraten og tiden (målt i antal år efter 1960). 
c) Hvornår er vækstraten ifølge modellen nået ned på 0,1%? 
 

Opgave 10 
Givet en ret linje l med ligningen: . 2 6y x= −
a) Bestem en linje m, som går igennem punktet (2,3) og som er parallel med linjen l. 
b) Bestem en linje n, som går igennem punktet (0,0) og som er ortogonal til linjen l. 
 

Opgave 11 
 I trekant ABC er givet følgende oplysninger:  og 26,1A∠ = ! 5.0AC =  og 3.0BC =  
Vinkel C vides at være stump. 
a) Bestem vinklerne B og C. 
b) Bestem længden af siden AB . 
c) Bestem længden af medianen . Cm
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