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Pensum til skriftlig årsprøve i matematik B 
 

Relevante kapitler og underafsnit  i iBog MAT B1 stx: 

 

1. Tal og bogstaver 

a. De elementære regningsarter 

b. Brøker 

c. Reduktion af bogstavudtryk 

d. Kvadratsætninger 

e. Numerisk værdi 

2. Ligninger 

a. Ligninger 

b. To ligninger med to ubekendte 

c. Andengradsligningen 

d. Intervaller 

3. Rødder og potenser 

a. Rødder 

b. Potens med hel eksponent 

c. Potens med brøkeksponent 

d. Ligninger med potenser og rødder 

4. Trigonometri 

a. Ensvinklede trekanter 

b. Sinus og cosinus 

c. Tangens 

d. Den retvinklede trekant 

e. Sinus- og cosinusrelationerne 

5. Funktioner 

a. Funktionsbegrebet 

b. Monotoni 

c. Maksimum og minimum 

d. Regning med funktioner 

6. Vigtige funktioner 

a. Lineære funktioner 

b. Kvadratrod 

c. Reciprokfunktionen 

d. Potensfunktioner 

e. Andengradspolynomiet 

f. Polynomier 

g. Grafisk løsning 

h. Største- og mindsteværdi 

i. Anvendelser 

7. Eksponentialfunktioner 

a. Eksponentialfunktion 

b. Eksponentielle udviklinger 
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8. Logaritmefunktioner 

a. Logaritmefunktionen log 

b. Den naturlige logaritmefunktion 

c. Regneregler for logaritmer 

d. Ligninger med logaritmer 

e. Fordobling og halvering 

f. Anvendelser 

 

Hertil kommer Steens hjemmeside med supplerende ting: https://steen-toft.dk/mat/20152016/1u/ 

 

Pensum til mundtlig årsprøve i matematik B 
 

Relevante kapitler og underafsnit  i iBog MAT B1 stx: 

 

1. Tal og bogstaver 

a. De elementære regningsarter 

b. Brøker 

c. Reduktion af bogstavudtryk 

d. Kvadratsætninger 

e. Numerisk værdi 

2. Ligninger 

a. Ligninger 

b. To ligninger med to ubekendte 

c. Andengradsligningen 

d. Intervaller 

e. Eksperimenter: Romertal 

3. Rødder og potenser 

a. Rødder 

b. Potens med hel eksponent 

c. Potens med brøkeksponent 

d. Ligninger med potenser og rødder 

4. Trigonometri 

a. Ensvinklede trekanter 

b. Sinus og cosinus 

c. Tangens 

d. Den retvinklede trekant 

e. Sinus- og cosinusrelationerne 

5. Funktioner 

a. Funktionsbegrebet 

b. Monotoni 

c. Maksimum og minimum 

d. Regning med funktioner 

https://steen-toft.dk/mat/20152016/1u/
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6. Vigtige funktioner 

a. Lineære funktioner 

b. Kvadratrod 

c. Reciprokfunktionen 

d. Potensfunktioner 

e. Andengradspolynomiet 

f. Polynomier 

g. Grafisk løsning 

h. Største- og mindsteværdi 

i. Anvendelser 

7. Eksponentialfunktioner 

a. Eksponentialfunktion 

b. Eksponentielle udviklinger 

8. Logaritmefunktioner 

a. Logaritmefunktionen log 

b. Den naturlige logaritmefunktion 

c. Regneregler for logaritmer 

d. Ligninger med logaritmer 

e. Fordobling og halvering 

f. Anvendelser 

9. Analytisk geometri 

a. Koordinatsystemet 

b. Afstandsformlen 

c. Cirklens ligning 

d. Linjens ligning 

e. Ortogonale linjer 

f. Linjers skæring 

g. Afstand fra punkt til linje 

h. Linje og cirkel 

i. Areal 

10. Pythagoras sætning 

a. Vejen til Pythagoras sætning 

b. Pythagoras sætning 

c. Beviser for Pythagoras sætning 

11. (intet) 

12. Opsparing og lån 

a. Annuitetsopsparing 

b. Annuitetslån 

 

Hertil kommer Steens hjemmeside med supplerende ting: https://steen-toft.dk/mat/20152016/1u/ 
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