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Terminsprøve og eksamen i matematik med Maple 
 

PDF-format til print 
Udskrivning af opgavebesvarelsen sker via HG’s printsystem. 
Det kræver, at filen er i PDF-format. Du kan altså ikke printe ud direkte fra Maple! 
 
I Maple kan du konvertere filen til PDF således: 

Windows 
I Maple vælger du menuen ”File”, og derefter ”Export As …”. 
Et lille vindue åbnes. Forneden skal du vælge ”Files of type” som ”PDF”. 
Vælg så et passende sted at gemme filen, og giv filen et sigende navn. 

MAC 
Hvis du forsøger at printe, åbnes et lille vindue. Nederst er der mulighed for at vælge ”PDF”. Her vælger du 
”Arkiver som PDF”. Giv filen et sigende navn, og gem den et passende sted. 
 
 
OBS: 
Sørg for at ALLE sektioner er åbne. Ellers kan din besvarelse ikke læses på printet af PDF-filen! 

Windows & MAC 
I Maple vælger du menuen ”View”, og derefter ”Expand All Sections”. Gør det inden eksport til PDF. 

 

Sidehoved med ID-oplysninger 
Det er vigtigt at din PDF-fil er forsynet med et sidehoved, så de mange print, der vælter ud af printeren ved 
prøven, entydigt kan identificeres. 
Det er ikke nok med et navn. Der skal også sidetal på, og samlede antal sider på hvert ark. Ellers kan du 
risikere, at vagten kun giver dig de første sider af udskrivningen. 
 
Hvordan laver du så et sidehoved med oplysninger? 

Windows & MAC 
I Maple vælger du menuen ”View”. Og derefter ”Header Footer …”. 
Der åbnes et lille vindue. 
I ”Header” skal du vælge ” , , Page 1 og ?” eller ”Custom” (hvis du selv vil rode med detaljerne). 
Tryk på fanebladet ”Custom Header”. 
I ”Left” kan du så skrive dit fulde navn, f.eks. ”Jens Peter Hansen”. 
I ”Center” kan du så skrive din hold-betegnelse, f.eks. ”Matematik 3g MA1”. 
Valgte du ” , , Page 1 og ?” foroven, så er ”Right” allerede udfyldt med teksten 
” Page &[Page] of &[Pages]  ”. Ret evt. det første ord ”Page” til ”Side”, og ”of” til ”af”. 
Ordene med & foran er koder, som erstattes med aktuelt sidenummer og det faktiske antal sider i alt. 
Afslut med ”OK”-knappen. 
 
NB: Sidehovedet ser du først, når du konverterer til PDF, eller printer ud! 
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Jørgensen 

 

Opdatering af Gym-pakken 
Da du installerede Maple 16 fik du automatisk installeret en pakke, som hedder ”Gym”. 
Pakken er kommet i en ny version i november, hvor nogle fejl er rettet. Det drejede sig om statistik. 
Hvis du bruger Gym-pakken bør du hente den nye version. 
Det gør du på hjemmesiden: maplegym.dk/support/39-installation , hvor installationsdetaljer  er omtalt. 
 
NB: Praktisk opdatering i 2 klasser har vist, at det volder problemer for visse elever pga. manglende IT-
kompetencer. Så gør det i god tid inden prøven. 

 

Stop af løbsk beregning 
Praksis har vist, at Maple faktisk kan gro fast i en beregning, som sluger alle ressourcer! Det skete på både 
Windows og Mac computere ved eksamen sommer 2012 på HG og andre gymnasier. 
 

Du kender sikkert ikonen  i Maple. Den bruges til at gennemregne hele filen. 

2 ikoner til højre for den finder du en ikon med en hånd på. Den er normalt grå: . 
Ikonen bliver rød, når Maple kører. Du kan stoppe beregningen ved at trykke på den røde hånd. 
 
Erfaringen fra sidste års eksamen viste, at på et par computere kunne ikke engang den røde hånd afbryde 
beregningen. Og selv Maple-programmet lod sig heller ikke stoppe. Eneste mulighed var så at slukke 
computeren ved at holde startknappen nede et stykke tid! 
Redningen for de uheldige par elever på HG var den automatiske backup i Maple (se næste ramme). 
PS: En elev havde efter 2 timers arbejde slet ikke gemt filen selv!!!!! Husk at det er dit eget ansvar! 

 

Automatisk backup 
Maple tager normalt løbende en backup af den fil du arbejder med. Default er hver 3. minut. 
Det er i øvrigt en god ide selv at gemme filen løbende under et fornuftigt navn, når du alligevel sidder og 
tænker over et spørgsmål. 
 
At Maple faktisk tager løbende backup kan du tjekke således: 

Windows: I Maple vælger du menuen ”Tools”, og derefter ”Options …”. 
MAC: I Maple vælger du menuen ”Maple 16”, og derefter ”Indstillinger …”. 
 
På det første faneblad, som hedder ”General”, kan du nederst se ”Auto save every ?? minutes”. 
Sørg for at der er markeret et hak ud for den! 
Du kan evt. ændre backup-intervallet til 1 minut. 
Afslut med ”Apply Globally”-knappen, så den gælder i al fremtid. 
 
 
Har du brug for at hente backup-filen (fordi din computer gik ned, og du havde glemt at gemme løbende 
selv), så kan du åbne backup-filen på følgende måde: 
 
Windows & MAC 
I menuen ”File” vælger du ”Recent documents”. Næstnederst står der ”Restore backup”. Den er aktiv, hvis 
der faktisk ER en backup. Hvis ja, så klik på den! Hvis nej, så er du lost! 

 

http://maplegym.dk/support/39-installation
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GeoGebra 
Erfaringen fra sidste eksamen viser, at du bør installere offline versionen af GeoGebra, ikke webstart. 
Hentes på: www.geogebra.org/cms/en/installers 

 

 

Vejledningen er skrevet af 

Steen Toft Jørgensen, Maple-ansvarlig lærer 

med MAC-hjælp fra 

Oskar Sevel Konstantyner, elev i 3u 

http://www.geogebra.org/cms/en/installers

