
Eksamen 26. maj 2011

MATEMATIK  hf  B (4 timer)

Opgaver uden hjælpemidler

Opgave 1

Svar:

Her må jeg så snyde lidt med hjælpemiddel for at få tegningen ind i besvarelsen.
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Opgave 2



Svar: 

Opgave 3

Svar:  (dobbeltrod)

Opgave 4



Svar:
 (skæring med 1. aksen)

 (vandret tangent)

Opgave 5

Svar:

Variable: 
 antal år efter 2005
 elforbrug pr. år (i kWh)

Forskrift:



(7.1)(7.1)

, idet et fald på 2% pr. år betyder, at fremskrivningsfaktoren er 1

Opgave 6

Svar:

Dvs.  ER stamfunktion til 

Opgaver med hjælpemidler
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(7.1.4)(7.1.4)

(7.2.1)(7.2.1)

(7.1.3)(7.1.3)

(7.1.1)(7.1.1)

(7.1.2)(7.1.2)

(7.1)(7.1)

(7.2.2)(7.2.2)

a)
Sinus-relationen i 6ABC anvendes.

Anden mulighed for vinkel C:

true

Vinkel C kan altså ikke være stumpvinklet. 

Konklusion: 

b)

Konklusion: 

c)



(8.1.1)(8.1.1)

(7.1)(7.1)

(7.3.1)(7.3.1)

(7.3.2)(7.3.2)

Regner nu på 6ABM (cosinus-relationen):

Konklusion: 

Opgave 8

NB: Fejl i modellen! Burde være: 

http://weber.ucsd.edu/~jmoore/courses/allometry/allometry.html

a)



(8.2.2)(8.2.2)

(8.2.1)(8.2.1)

(8.1.3)(8.1.3)

(7.1)(7.1)

(8.1.2)(8.1.2)27.97523383

Konklusion: Hjernen hos et dyr på 100 gram vejer ca. 

Et dyr skal veje over ca. , hvis det hjerne skal veje over 75 gram.

b)

20.13236600

Alternativ:

20.13236600

Konklusion:  Det største dyrs hjerne vejer ca.  mere end det andet dyrs hjerne, når det 

største dyr vejer 25% mere.
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(9.1.2)(9.1.2)

(9.1.4)(9.1.4)

(9.1.1)(9.1.1)

(9.2.1)(9.2.1)

(7.1)(7.1)

(9.1.3)(9.1.3)

(8.1.2)(8.1.2)

a)

35

70

Konklusion: Bygningen er  høj, og  bred.

b)

4900

3

1633.333333

Konklusion: Tværsnits-arealet er ca. 

Opgave 10



(10.1.2)(10.1.2)

(10.1.1)(10.1.1)

(7.1)(7.1)

(10.2.1)(10.2.1)

(8.1.2)(8.1.2)

http://ejad.best.vwh.net/java/population/facts_oaks.html

a)

682.8482441

Konklusion: Når egetræet er 70 år gammel, vil det producere ca. 

b)

76.15995810

Konklusion: Egetræet skal være ca.  gammel for at produktionen af agern er på 1000 stk. 

pr. år
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(11.2.1)(11.2.1)

(11.1.1)(11.1.1)

(11.1.2)(11.1.2)

(7.1)(7.1)

(8.1.2)(8.1.2)

a)

"r^2"

.9992408979

Konklusion: Tallene er:  og 

b)

Konklusion:  Konditallet er steget med ca. , når personen kan løbe 450 m længere.
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(12.2.2)(12.2.2)

(12.1.4)(12.1.4)

(12.3.1)(12.3.1)

(12.1.3)(12.1.3)

(12.1.5)(12.1.5)

(12.1.2)(12.1.2)

(12.2.1)(12.2.1)

(7.1)(7.1)

(12.1.1)(12.1.1)

(8.1.2)(8.1.2)

a)

NB: "RealRange" betyder "Interval".
"Open" betyder, at endepunktet ikke er med.

Konklusion: 
Monotoniforhold for funktionen er:
 er aftagende i 
 er voksende i 
 er aftagende i 
 er voksende i 

b)

Konklusion: Tangentligningen lyder 

c)



(7.1)(7.1)

(8.1.2)(8.1.2)

Konklusion: Funktionen har en tangenthældning på 0.375 hele 3 steder, nemlig i  og i 

 og i 


