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Da kun 10 elever fra klassen skal til mundtlig eksamen, så vil der kun være ét eksemplar af hvert 

spørgsmål. 

 

01. Trigonometri 

Formler for retvinklede trekanter. 

Sammenlign med formlerne i generelle trekanter. 

Giv eksempler på beregninger og anvendelser. 

 

02. Trigonometri 

Sinus- og cosinusrelationerne i generelle trekanter. 

Giv eksempler på beregninger. 

 

03. Funktioner 

2. grads polynomiets rødder, toppunkt og symmetriakse. 

Betydningen af a, b, c og d for grafens udseende. 

 

04. Funktioner 

Egenskaber ved forskellige funktionstyper: 

lineær funktion, potensfunktion, eksponentiel funktion, logaritme funktion. 

 

05. Statistik 

Deskriptiv statistik: ugrupperede og grupperede tilfælde. 

Boksplot. 

Brug af IT-værktøjet Maple. 

 

06. Statistik 

χ2-test (”Goodness of fit” hhv. ”uafhængighed”). 

 

07. Differentialregning 

Regneregler for differentiation. 

Tangent til funktions graf. 

Brug af IT-værktøjet Maple. 

 

08. Differentialregning 

Projekt: Elasticitetsbegrebet i økonomi. 

Sammenligning af elasticitetsreglerne med differentiationsreglerne. 
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09. Integralregning 

Sammenhængen mellem areal og stamfunktion. 

Regneregler for integration. 

 

10. Integralregning 

Integration ved substitution. 

Anvendelser af integralregning til areal- og rumfangs-bestemmelse. 

 

11. Differentialligninger og modeller 

Differentialligninger af typerne: 𝑦′ = 𝑘 ∙ 𝑦 og 𝑦′ = 𝑏 − 𝑎 ∙ 𝑦 

Brug af IT-værktøjet Maple. 

 

12. Differentialligninger og modeller 

Den lineære differentialligning: 𝑦′ + 𝑎(𝑥) ∙ 𝑦 = 𝑏(𝑥) 
 

13. Differentialligninger og modeller 

Projekt: Logistisk vækst med og uden høst. 

Brug af IT-værktøjet Maple. 

 

14. Differentialligninger og modeller 

Projekt: Reaktionshastighed i kemiske reaktioner. 

Brug af IT-værktøjet Maple. 

 

15. Differentialligninger og modeller 

Projekt: Enzymkinetik især med vægt på de 4 typer plots. 

 

16. Vektorregning 

Linjer i planen og rummet: ligninger og parameterfremstillinger. 

Skæringer og vinkler mellem linjer. 

 

17. Vektorregning 

Grundlæggende begreber i vektorregning: skalarprodukt, determinant, tværvektor, krydsprodukt. 

Projektion af vektor på vektor. 

 

18. Vektorregning 

Vektorregning i planen (2D) og i rummet (3D): linje, plan, cirkel, kugle. 

Skæring af linje med plan eller cirkel eller kugle. 


