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Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik 
 

IT-værktøjer 
Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne Graph, GeoGebra og 
JR’s Excel-udvidelser, Excel. Hertil kommer Archer Tool + 2 webbaserede løsere til LP. 
Ordet ”IT-værktøjer” dækker ovennævnte redskaber (altså lommeregner + software). 
Husk at medbringe din bærbare PC og TI-89 til årsprøven med softwaren installeret. 
 

Pensum 
Vi har anvendt 3 bøger i undervisningen: MatematikCbogen, Geometri, Funktioner. 
 
Hertil kommer mit website: http://steen.toft.joergensen.person.emu.dk/mat/20072008/1v/index.htm
hvor I kan finde projekter, temaer, links, noter mm. 
I kan måske også finde noget relevant på IT-projektets hjemmeside: http://www.hgit.dk
 
Nærmere beskrivelse af emnerne og sidetal i bøgerne finder I på Lectio. Det kaldes 
”undervisningsbeskrivelse”. Direkte link er: 
https://www.lectio.dk/lectio/53/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?holdelementid=150
1075709
 

Spørgsmål til årsprøven 
Spørgsmålene til prøven står nedenfor (med sort skrift). 
Spørgsmålene vil blive brugt begge dage. Fra morgenstunden vil alle spørgsmål ligge klar til 
trækning. Efterhånden som de bliver trukket af eleverne, vil der være færre til de næste. Dag 2 
starter vi forfra med alle spørgsmål. 

http://steen.toft.joergensen.person.emu.dk/mat/20072008/1v/index.htm
http://www.hgit.dk/
https://www.lectio.dk/lectio/53/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?holdelementid=1501075709
https://www.lectio.dk/lectio/53/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?holdelementid=1501075709
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1. Geometri 
 
Fortæl om de mange begreber indenfor klassisk geometri. 
Stikord: vinkler, sider, trekant, ensvinklede, linjer i en trekant, linjer i en cirkel. 
Giv et bevis for Pythagoras’ sætning for en retviklet trekant. 
 
Anvend GeoGebra til at illustrere konstruktioner. F.eks. ”centervinklel i en cirkel er dobbelt så stor 
som den tilhørende periferivinkel” og konstruktion af en trekant med givne størrelser. 
 
 

2. Trekantberegninger 
 
Introducer begreberne simus, cosinus og tangens. 
Redegør for formlerne for sinus hhv. cosinus i en retvinklet trekant. 
Udled sinus-relationen for en generel trekant. 
 
Anvend TI-89, GeoGebra eller JR’s Excel udvidelser til at regne en trekantsopgave med en ikke-
retvinklet trekant. 
 
 
 

3. Trigonometri 
 
Redegør for formlen for cosinus i en retvinklet trekant. 
Udled cosinus-relationen for en generel trekant. 
 
Anvend TI-89, GeoGebra eller JR’s Excel udvidelser til at regne en trekantsopgave med en ikke-
retvinklet trekant. 
 
 
 

4. Triangulering (landmåling) 
 
Udled sinus-relationen for en generel trekant. 
Omtal cosinus-relationen for en generel trekant. 
Gennemgå hvordan man historisk set lavede bedre landkort i 1700-tallet ved brug af metoden 
triangulering. 
 
Anvend JR’s Excel udvidelser til at regne på en konkret trekant i forbindelse med trianguleringen 
omkring København. Sammenlign med de historiske data. 
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5. Trigonometri og brydningsloven 
 
Introducer begreberne simus, cosinus og tangens. 
Redegør for formlerne for sinus i en retvinklet trekant. 
 
Gennemgå projektet med brydningsloven, hvor du skal finde den mindste tid, hvormed lyset kan gå 
fra punkt A til B, når der er en flade, hvori det brydes. 
 
Anvend IT-værktøjer til at løse opgaven med brydningsloven. 
 
 
 

6. Lineær programmering (LP) 
 
Introducer emnet ”lineær programmering”, hvor man skal f.eks. optimere en produktion. 
 
Anvend IT-værktøjer til at løse en konret opgave (f.eks. hjemmeopgaven). 
 
 
 

7. Valg (mandatfordeling) 
 
Forklar, hvordan man ud fra stemmetal ved folketingsvalg beregner antallet af mandater til de 
enkelte partier. 
Du skal omtale de forskellige typer mandater, og hvilke parametre, som loven anvender i 
fordelingen af mandaterne. 
 
Det vil være hensigtsmæssigt at anvende netbaseret materiale fra Indenrigsministeriet, og at 
anvende regneark til bergening. 
 
 
 
 

8. Analytisk geometri 
 
Gennemgå beviserne for afstanden mellem 2 punkter, afstanden mellem et punkt og en linje, samt 
midtpunktsformlen. 
Cirkelen ligning bør ligeledes forklares. 
 
Anvend GeoGebra til at finde afstande i nogle eksempler. 
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9. Cirklen 
 
Udled formlen for afstanden mellem 2 punkter, og brug dette til at opskrive cirklens ligning. 
Giv eksempel på, hvordan man beregner centrum og radius for cirklen, når man har givet cirklens 
ligning på formen: . 2 2 0x ax y by c+ + + + =
 
Anvend Graph og GeoGebra til at bestemme punktmængder givet ved cirkler, linjer og skæringer 
derimellem. 
 
 
 

10. Andengrads ligningen (cirkel) 
 
Gennemgå, hvordan løsningerne kan bestemmes som en cirkels skæring med x-aksen – dvs. 
løsningen opfylder de klassiske idealer om kun at bruge passer og lineal. 
Bevis at metoden er korrekt. 
 
Anvend GeoGebra til at løse en konkret 2. grads ligning på denne specielle måde. 
 
 
 

11. Andengrads ligningen (formel) 
 
Udled formlen for løsning af den generelle 2. grads ligning. 
Omtal også begreberne symmetriakse og toppunkt for 2. grads polynomiet. 
 
Anvend Graph-programmet eller TI-89 til at løse en konkret opgave med 2. grads ligning og til at 
illustrere 2. grads polynomiets egenskaber. 
 
 
 

12. Vækst 
 
Redegør for de forskellige modeller for vækst: 

! proportionalitet 
! lineær vækst 
! eksponentiel vækst 
! potensiel vækst 

Forklar begrebet ”regression”. 
 
Anvend IT-værktøjer til at udføre regression på et selvvalgt datasæt. 
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13. Eksponentialfunktionen 
 
Gør rede for eksponentiel vækst, herunder fremskrivning med faktoren a. 
Forklar begreberne fordoblings- hhv. halveringskonstant. 
Sammenhængen med procentisk vækst skal omtales – herunder renteformlen. 
 
Anvend Graph-programmet til at lave eksponentiel regression på et datasæt. 
 
 
 

14. Rette linjer 
 
Beskriv den rette linje ved en ligning, hvori begrebet hældningskoefficient indgår. Formel til 
bestemmelse af hældningskoefficienten skal forklares. 
Bevis hvordan sammenhængen er mellem 2 ortogonale linjers hældningskoefficienter. 
Bestemmelse af afstanden mellem et punkt og en ret linje. 
 
Anvend IT-værktøjer til at demonstrere emnet. 
 
 
 

15. Statistik 
 
Redegør for, hvordan man behandler statistiske data. Både det ikke-grupperede og det grupperede 
tilfælde. 
Stikord kunne være: histogram sumkurve, boksplot, middelværdi, median, kvartiler, frekvens, 
hyppighed. 
 
Anvend IT-værktøjer til at beregne statistiske deskriptorer eller plotte grafer i selvvalgt eksempel. 
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