
Side 1 af 2 
 

Pensum til skriftlig årsprøve i matematik 
 

Relevante kapitler og underafsnit i Gyldendals Gymnasiematematik B1 

 

1. Geometri og trigonometri, grundbog, 1. udgave, side 6-34. 

2. Forløb om lineær vækst (note). 

3. Regning, reduktion og ligninger, arbejdsbog, 1. udgave, side 10-26. 

a. Mængder, tal, intervaller, operatorernes hierarki, fortegn, brøkregning, potenser, rødder, 

eksponentiel notation, kvadratsætninger, ligning med 1 ubekendt. 

4. Deskriptiv statistik, grundbog, 2. udgave, side 141-167. 

a. Deskriptiv statistik, grupperede og ugrupperede observationer, grafiske værktøjer som 

søjlediagram, boksplot, histogram, sumkurve, kumuleret frekvens, middeltal, Simpsons 

paradoks. 

5. Variabelsammenhænge og funktioner, grundbog, 1. udgave, side 51-56, 63-72, 75-80, 82-97, 100-

103, 107-115. 

a. Variable, funktioner og grafer, kemiske reaktioner, værdimængde, definitionsmængde, 

virksomhedsøkonomi, lineær funktion, potensfunktioner, regression generelt og i Maple. 

6. Vækst, grundbog, 1. udgave, side 133-149. 

a. Titalslogaritmen, naturlig logaritme, fordoblings- og halveringskonstant, tilvækster. 

7. 2. grads ligningen og parablen, grundbog, 1. udgave, side 117-131. 

a. Diskriminant, rødder, parablens udseende afhængig af a b c og d, toppunkt for parablen, 

polynomier, optimering. 

 

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

 

 

Pensum til mundtlig årsprøve i matematik 
 

Relevante kapitler og underafsnit i Gyldendals Gymnasiematematik B1 

1. Geometri og trigonometri, grundbog, 1. udgave, side 6-34. 

2. Forløb om lineær vækst (note). 

3. Regning, reduktion og ligninger, arbejdsbog, 1. udgave, side 10-26. 

a. Mængder, tal, intervaller, operatorernes hierarki, fortegn, brøkregning, potenser, rødder, 

eksponentiel notation, kvadratsætninger, ligning med 1 ubekendt. 

4. Deskriptiv statistik, grundbog, 2. udgave, side 141-167. 

a. Deskriptiv statistik, grupperede og ugrupperede observationer, grafiske værktøjer som 

søjlediagram, boksplot, histogram, sumkurve, kumuleret frekvens, middeltal, Simpsons 

paradoks. 

https://steen-toft.dk/mat/20152016/1x/
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5. Variabelsammenhænge og funktioner, grundbog, 1. udgave, side 51-56, 63-72, 75-80, 82-97, 100-

103, 107-115. 

a. Variable, funktioner og grafer, kemiske reaktioner, værdimængde, definitionsmængde, 

virksomhedsøkonomi, lineær funktion, potensfunktioner, regression generelt og i Maple. 

6. Vækst, grundbog, 1. udgave, side 133-149. 

a. Titalslogaritmen, naturlig logaritme, fordoblings- og halveringskonstant, tilvækster. 

7. 2. grads ligningen og parablen, grundbog, 1. udgave, side 117-131. 

a. Diskriminant, rødder, parablens udseende afhængig af a b c og d, toppunkt for parablen, 

polynomier, optimering. 

8. Bevistyper, grundbog, 1. udgave, side 166-183. 

a. Direkte bevis, indirekte bevis, induktionsbevis, CAS-bevis, opdeling i tilfælde, 

modeksempel, primtalssætninger, Fermat, firfarveproblemet, Kaprekars konstant. 

 

 

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