
Opgavesæt nr. 15 i 1y MA side 1/2 Steen Toft Jørgensen, HG 

Opgavesæt nr. 15 i 1y matematik A. Afleveres torsdag d. 3/5-2007 
 
 

Opgaver uden hjælpemidler 
Uden hjælpemidler betyder, at du kun bruger hovedet, papir, pen og lineal. 
 

Opgave 1: 2 ligninger med 2 ubekendte 
Løs disse 2 ligninger med 2 ubekendte: 2x - 3y = 6       og -x + 2y = 4 
 

Opgave 2: Cirkel 
En cirkel er bestemt ved ligningen:  2 2 6 4 3 0x y x y+ − + − =  
Bestem centrum og radius for cirklen. 
 

Opgave 3: Reduktion af udtryk 

Reducer udtrykket:  
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Opgaver med hjælpemidler 
Lovlige hjælpemidler er: lærebøger, noter, formelsamling, lommeregner TI-89, computer (med 
Word, Graph, GeoGebra, downloadede websider som kan køre offline, osv.). 
Det er en forudsætning, at du har adgang til CAS (Computer Algebra System) – dvs. f.eks. TI-89. 
 

Opgave 4: Retvinklet trekant 
I trekant ABC er vinkel C ret, og længden af siden c er 8.3 og af siden a er 4.5. 
a) Bestem de resterende størrelser: vinkel A, vinkel B og siden b. 
b) Beregn længden af højden  fra C ned på siden c. Ch
 

Opgave 5: Golfspillere 
Golfspillet er i vækst og tiltrækker flere og flere spillere. Ifølge Dansk Golf Union er antal 
golfspillere vokset lineært i perioden 1992-2001. En matematisk model for udviklingen er 

, hvor x er antal år efter 1992, og y er antal golfspillere. y a x b= ⋅ +
Det oplyses, at i 1992 var der 53500 golfspillere, og i 1997 var der 88400 golfspillere. 
a) Bestem a og b. 
b) Beregn antallet af golfspillere i 2004, hvis modellen stadigvæk passer. 
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Opgave 6: Renteformlen 
En person har indsat en del penge på Danske Banks tilbud i vinter, nemlig på en højrentekonto med 
4% rente p.a. Renten tilskrives årligt. Det opsparede beløb indsættes på én gang i 2007. 
a) Bestem beløbet, som er indsat i 2007, når personen i 2010 har 200.000 kr. på kontoen. 
 
 

Opgave 7: Rødgraner 
I plantager bliver rødgraner plantet meget tæt, og så udtyndet efterhånden som de vokser. 
Lad x = træhøjden i meter, og y = antal rødgraner pr. hektar (tæthed). 
Ifølge en model fra De Danske Skovforeninger, så bør der være følgende sammenhæng mellem 
træhøjden og tætheden af rødgranerne: 2168000y x−= ⋅  
a) Hvilken tæthed skal 15 meter høje rødgraner have ifølge modellen? 
b) Ved hvilken træhøjde bør der være 3000 rødgraner pr. hektar? 
 


	Opgavesæt nr. 15 i 1y matematik A. Afleveres torsdag d. 3/5-2007
	Opgaver uden hjælpemidler
	Opgave 1: 2 ligninger med 2 ubekendte
	Opgave 2: Cirkel
	Opgave 3: Reduktion af udtryk

	Opgaver med hjælpemidler
	Opgave 4: Retvinklet trekant
	Opgave 5: Golfspillere
	Opgave 6: Renteformlen
	Opgave 7: Rødgraner



