
Opgavesæt nr. 16 i 1y MA side 1/2 Steen Toft Jørgensen, HG 

Opgavesæt nr. 16 i 1y matematik A. 

Afleveres mandag d. 14/5-2007 
 
 

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

Opgave 1: Reduktion af udtryk 

Reducer følgende udtryk 
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Opgave 2: 2. grads ligning 
Løs andengrads ligningen  22 8x − = 0

0

 

Opgave 3: Linjer 
En linje n har ligningen  2 4 8x y− + =
 
Bestem en ligning for linjen m, som går gennem punktet (5,2) og som er ortogonal på linjen n. 
 
 

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: Trekant med omskreven cirkel 
En trekant DPQR er givet ved følgende 3 hjørner: 
 P = (-1,-1) Q = (5,7) R = (-5,2) 
 
a) Bevis at trekanten er retvinklet. 
 
b) Bestem en ligning for trekantens omskrevne cirkel. 
 

Opgave 5: Ret linje 
En ret linje m har ligningen , hvor 3y k x= ⋅ + 0k ≠ . 
 
a) Bestem k, så linjen m sammen med kordinat-akserne danner en trekant med areal = 100. 
 



Opgavesæt nr. 16 i 1y MA side 2/2 Steen Toft Jørgensen, HG 

 

Opgave 6: Vinkel mellem linjer 
2 rette linjer er givet ved: 
 m:  3 2 5x y+ =
 n:  5 3x y− = 7
 
a) Bestem den stumpe vinkel, de danner med hinanden. 
 

Opgave 7: Skorsten 
Man ønsker at bestemme højden af en skorsten – uden at klatre derop! 
Fra et punkt B danner sigtelinjen til toppen af skorstenen en vinkel med vandret på 36±. 
Går man 50 meter længere væk fra skorstenen, så er sigtelinjens vinkel med vandret på 23±. 
 
a) Bestem højden af skorstenen. 
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