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Eksamensspørgsmål i matematik, 1z Ma, B-niveau: 
 

1. Trigonometri 
Den retvinklede trekant. 
Formler for sinus, cosinus og tangens. 
Konstruktion i GeoGebra. 
 

2. Trigonometri 
Den generelle trekant. 
Arealformler og sinus-relationen. 
Konstruktion i GeoGebra. 
 

3. Trigonometri 
Den generelle trekant. 
Arealformler og cosinus-relationerne i spidsvinklet trekant. 
Beregning i Maple. 
 

4. Trigonometri 
Den generelle trekant. 
Cosinusrelationerne – både i spidsvinklet og i stumpvinklet trekant. 
Beregning i Maple. 
 

5. Landmåling (triangulering) 
Redegør for hvordan man i 1700-tallet fik opmålt Danmark og lavet bedre kort over landet. 
Anvend herunder Maple til at udføre beregningerne. 
 

6. Landmåling (triangulering) 
Redegør for hvordan man i 1700-tallet fik opmålt Danmark og lavet bedre kort over landet. 
Anvend herunder IT-værktøjer til hurtig trekantsberegning. 
 

7. Regression 
Begrebet lineær regression (den bedste rette linje). Hvordan definerer man begrebet? 
Inddrag også proportionalitet, dvs. når linjen tvinges gennem origo. 
Illustrer forklaringen ved brug af model i GeoGebra og praktisk eksempel i Graph. 
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8. Funktioner 
Den lineære funktion. 
Egenskaber ved funktionen og bestemmelse af forskrift gennem 2 givne punkter. 
Illustrer med eksempler på bestemmelse med IT-værktøjer. 
 

9. Polynomier 
2. grads polynomiets rødder. 
Det gyldne snit. 
Anvendelse af IT-værktøjer. 
 

10. Polynomier 
2. grads polynomiets toppunkt og symmetriakse. 
Koefficienterne a, b og c’s betydning for parablens beliggenhed. 
Anvendelse af IT-værktøjer. 
 

11. Vækst 
Lineær og eksponentiel vækst. 
Giv eksempel med anvendelse af IT-værktøj. 
 

12. Vækst 
Eksponentiel vækst. 
Formler for halverings- hhv. fordoblingskonstanten. 
Giv eksempel med anvendelse af IT-værktøj. 
 

13. Vækst 
Lineær og potens vækst. 
Formel for hvor meget den afhængige variabel y vokser, når den uafhængige variabel x vokser. 
Giv eksempel med anvendelse af IT-værktøj. 
 

14. Beviser 
Direkte og indirekte bevis. 
Illustrer begreberne med gode eksempler, som bevises. 
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