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13 elever fra klassen skal til mundtlig eksamen. 

Derfor vil der kun være ét eksemplar af hvert spørgsmål. 

Så er der 4 mulige spørgsmål til sidste elev. 

 

01. Trigonometri 

Definer sinus, cosinus og tangens for en vinkel. 

Du skal bevise formlerne med sin/cos/tan i retvinklede trekanter. 

Giv eksempel på beregning og anvendelse. 

 

02. Trigonometri 

Sinus- og cosinusrelationerne i generelle trekanter. 

Du skal bevise mindst en af formlerne. 

Giv eksempel på anvendelse i projekt: landmåling. 

 

03. Funktioner 

2. grads polynomiets rødder, toppunkt og symmetriakse. 

Du skal bevise formlen for rødderne i et 2. grads polynomium. 

Fortæl om betydningen af a, b, c og d for grafens udseende. 

 

04. Funktioner 

Egenskaber ved forskellige funktionstyper: 

     lineær funktion, potensfunktion, eksponentiel funktion, logaritme funktion. 

Du skal bevise formlen for halveringskonstant for en eksponentiel funktion. 

 

05. Sandsynlighedsregning og statistik 

Deskriptiv statistik: ugrupperede og grupperede tilfælde. Herunder boksplot. 

Forklar de mange begreber og illustrationer, gerne med udgangspunkt i et eksempel. 

 

06. Sandsynlighedsregning og statistik 

χ2-test:”Goodness of fit” (GOF) samt ”uafhængighed” (UAF). 

Forklar de mange begreber: nulhypotese, frihedsgrader, χ2-teststørrelse, signifikansniveau, p-værdi. 

Begrund beregningen af de forventede værdier i en uafhængighedstest. 

 

07. Differentialregning og integralregning 

Definer begrebet differentialkvotient, og bevis mindst en regneregel for differentiation. 

Forklar bestemmelsen af ligningen for en tangent til en funktions graf. 
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08. Differentialregning og integralregning 

Definer begrebet differentialkvotient og begrebet elasticitet af en funktion f(x). 

Bevis regnereglen for differentiation af et produkt af 2 funktioner. 

Sammenlign med regnereglen for beregning af elasticiteten af et produkt af 2 funktioner. 

 
09. Differentialregning og integralregning 

Gennemgå integrationsmetoden: substitution. 

Forklar om anvendelser af integralregning til areal- og rumfangs-bestemmelse. 

 

10. Differentialregning og integralregning 

Gennemgå integrationsmetoden: substitution. 

Forklar om anvendelser af integralregning til areal- og rumfangs-bestemmelse. 

 

11. Differentialligninger og modeller 

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

Du skal bevise sætningerne vedr. løsningerne til differentialligningerne. 

 

12. Differentialligninger og modeller 

Den lineære differentialligning: 𝑦′ + 𝑎(𝑥) ∙ 𝑦 = 𝑏(𝑥) 
Du skal bevise den generelle formel for løsning af en lineær differentialligning. 

 

13. Differentialligninger og modeller 

Projekt: Reaktionshastighed i kemiske reaktioner. 

Gennemgå de grundlæggende reaktioner af 0., 1. og 2. orden. 

Du skal bevise løsningsformlen i tilfældet med 2. orden. 

 

14. Vektorregning 

Linjer i planen (2D) og rummet (3D): ligninger og parameterfremstillinger. 

Skæringer og vinkler mellem linjer. 

Herunder skal du bevise linjens ligning i planen. 

Forklar hvordan man beregner skæring mellem 2 linjer. 

 

15. Vektorregning 

Grundlæggende begreber i vektorregning i planen (2D) hhv. rummet (3D): 

     skalarprodukt, determinant, tværvektor, krydsprodukt, projektion. 

Herunder skal du bevise formlen for projektion af vektor på vektor. 

 

16. Vektorregning 

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

Begrund ligningerne for cirkel og kugle. 

Vis hvordan man beregner skæring af linje med plan eller cirkel eller kugle. 

 


