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De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler
Opgave 1:
Afstanden
, dvs.
, og dermed har vi den længde i den store trekant.
Dermed kan vi bruge forstørrelsesfaktoren for at finde den længde,
der ønskes.
og da vi har

, så kan vi bestemme

, dvs.

Dermed fandt vi den ønskede længde.

Opgave 2:
Vi har fået oplysninger og kan konkludere at der er tale om en lineær funktion.
Vi har at er antal år efter år 2004 og
er salget af økologiske fødevarer.
I år 2004 var salget af økologiske fødevarer 155mio. kg. hvorved dette steg hvert år med 20mio. kg.
Forskriften er så:
Enhedene er i mio. kg.

Opgave 3:
Vi bestemmer stamfunktionen til

Dermed er vores forskrift

,

Hvor er en konstant, så med denne værdi, findes der uendelig mange stamfunktioner til
eftersom vi ikke har fået angivet et punkt, som
gennemløber.

Opgave 4:
Funktionen

er givet ved og vi skal bestemme en ligning for tangenten.

Vi har punktet
og derfor finder vi den afledede funktion, indsætter punktet
samtidigt med, at vi indsætter punktet i
. Kort sagt. Punktet skal i
og
.

i den,

Tangentligningen er så:

Opgave 5:
Grafen viser en ikke ret linje og derfor afliver vi

, som er en lineær funktion.

Da
og
begge er eksponentielle funktioner med skæring i
, så afhænger grafens forløb
sig af -værdien. (Fremskrivningsfaktoren). For
ligger vores a-værdi i intervallet
og
det betyder, at
vil være en aftagende funktion. Her er
's a-værdi
dvs. denne værdi er
voksende og da det er den eneste funktion der opfylder det, så må
være grafen, som er angivet
på figuren.

Opgave 6:
Hvis andengradsligningen
skal have een løsning, så gælder
, dvs.
<- dette er diskriminantformlen sat lig med 0. (for een løsning).

Så hvis andengradsligningen skal have een løsning, så skal være 3.

De resterende opgaver løses med hjælpemidler
Opgave 7:

Delopgave a)
Vi laver eksponentiel regression. Tabellens oplysninger er defineret ovenfor.

(7.1.1)
Hermed er tallene og

samt en forskrift bestemt. Disse ses ovenfor.

Delopgave b)
Halveringskonstantnen bestemmes idet ligger i

.

(7.2.1)

(7.2.2)

Opgave 8:

Delopgave a)
Givet de to trekanter, som danner en firkant. Vi bestemmer længden

.

og vi indsætter vores tal fra figuren.
(8.1.1)
Dermed har vi fundet den ønskede længde.

Delopgave b)
Vi bestemmer arealet til sidst. Først bestemmes
sinusrelationerne:

, dernæst vinkel

, vi bruger

, dvs.

(8.2.1)
solve for BC

(8.2.2)
Da vi nu har længden, så skal vi bruge vinkel
Vi bestemmer arealet af trekanten

og dernæst

.

Dvs. vi har:

45.13298517

(8.2.3)

16.77480328

(8.2.4)
(8.2.5)

Dermed fandt vi arealet af hele firkanten.

Opgave 9:
Vi kalder funktionen til

.

Delopgave a)
I følge modellen kan en fugl med en vægt på

blive

11.10484926

(9.1.1)

Ca. 11 år gammel i følge modellen.

Delopgave b)
Vi bruger formlen:
og vi får:
(9.2.1)
Så fuglen

vil leve 38% længere end fuglen .

Opgave 10:
Vi kalder funktionen til

.

Delopgave a)
I en generelt forskrift for andengradspolynomiet er -værdien den værdi, der skærer -aksen.
Eftersom
har vi at
og
, så er højden
meter.
Bredden bestemmes ved at løse ligningen

, og dernæst tages resultatet numerisk.
(10.1.1)

solve for x

(10.1.2)
Så bredden udregnes:
11.78910730
Altså er bredden ca.

meter.

Opgave 11:
Modellen med isolering betegnes
Modellen uden isolering betegnes

.
.

(10.1.3)

Delopgave a)
Temperaturen stiger med

grader for hvert minut der går.

Temperaturen beregnes efter 35 minutter:
20.990
Så temperaturen vil være cirka

(11.1.1)

.

Delopgave b)
Her bruges

og vi løser ligningen:
(11.2.1)

solve for x

(11.2.2)
Der vil gå 100 minutter før, at temperaturen er

.

Opgave 12:
Modellen defineres.

Delopgave a)
Her indsættes

i modellen:

5004.970525
Dens vægt, når den er 14 år gammel, er
.

(12.1.1)

Delopgave b)
Vi bestemmer væksthastigheden.
1845.361367
(12.2.1)
Når T-rex'en er 14 år gammel, stiger dens vægt hvert år med 1845.361kg i følge modellen.

Opgave 13:
Alle funktioner defineres:

Delopgave a)
Afstanden mellem

og

findes ved at:

1) Indsætte
2) At indsætte

i

og
i

for efter at trække dem fra hinanden.
.

Afstanden er:
0.288

(13.1.1)

Delopgave b)
Den maksimale afstand findes ved at differentiere

.
(13.2.1)

solve for x

(13.2.2)
(13.2.3)
Vi husker at vi arbejder i intervallet
.
Vi undersøger, om
virkelig giver den maksimale lodrette afstand.
(13.2.4)
Da tallet er negativt, følger det, at vi har et maksimum. Den lodrette afstand er så:
0.3849001793

(13.2.5)

Som er det ønskede.

Delopgave c)
Arealet bestemmes. Vi bruger integralet. (Her kan man vælge

eller

i integralet):

(13.3.1)

(13.3.2)
Vi får arealet til at være

.
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De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler
Opgave 1:
Vi løser den helt almindelige førstegradsligning:

Opgave 2:
Udtrykket er givet. Vi reducerer det.

Bemærk, at vi brugte 2. kvadratsætning.

Opgave 3:
Givet integralet
her er

,
Overvej hvorfor, at

når vi får

.

Opgave 4:
Vi kalder

, så:
hvor
.
og vi løser ligningen

Altså er førstekoordinaten til toppunktet
Vi ved, at grafen for
kvadrant eftersom

, dvs.
.

er symmetrisk ved toppunktet, og da
. En mulig graf kunne så være:

så ligger toppunktet i fjerde

Opgave 5:
Vi løser denne opgave grafisk, hvor argumentationerne kommer efter.

Vi kan se, at ligningen
har løsningerne
det lilla område, som er markeret på grafen. Dvs.

og den afledede har negative værdier i
er negativ i intervallet
.

Opgave 6:
Vi bestemmer fordoblingkonstanten. Afstanden
Så hvis man skal få
, så skal
eftersom
må tabellen være:

(Overvej hvorfor).
. Da
så er

De resterende opgaver løses med hjælpemidler
Opgave 7:

Delopgave a)
Der bruges lineær regression af oplysningerne ovenfor.

, så

(20.1.1)
Dermed er tallene og

samt forskriften givet ovenfor.

Delopgave b)
Tallet fortæller, at fra år 2011 til år 2014, falder maksimalpriserne hvert år med 0.493kr pr.
minut.

Opgave 8:
Vi definerer funktionen nedenfor:

Delopgave a)
Ligningen

løses.
(21.1.1)

solve for x

De komplekse værdier smides væk. Tallene
giver et areal.

og

afgrænser

(21.1.2)
i første kvadrant, der

Delopgave b)
Arealet bestemmes ved at benytte integralet. Rødderne fra tidligere bruges.

(21.2.1)
Arealet af det røde område er

.

Opgave 9:

Delopgave a)
Længden af spærene bestemmes.
bestemmes via Pythagoras.
, dvs.
(22.1.1)
solve for AB

(22.1.2)
Altså er længden af spæret
.
Længden af spæret
bestemmes på samme måde

, dvs.
(22.1.3)
solve for BC

(22.1.4)
Altså er længden af spæret

.

Delopgave b)
Vinkel

bestemmes af formlen:
, så

(22.2.1)

Delopgave c)
Da vi har midtpunktet , så er

vi har:
, dvs.

(22.3.1)
Så længden af spæret

.

Opgave 10:

Delopgave a)
Modellen opstilles. Vi har

som omregnes til fremskrivningsfaktoren.

(23.1.1)
Og her er

. Modellen er:

I år 1999 som svarer til

er antallet af PC'ere:
50.42708494

Dvs. 50 PC'ere pr. 100 indbyggere.

Delopgave b)
Fordoblingskonstanten bestemmes.

(23.1.2)

(23.2.1)
(23.2.2)
Så antallet af PC'ere pr. 100 indbyggere fordobles ca. lidt over hvert 6. år.

Opgave 11:

Delopgave a)
Givet funktionen

(24.1.1)
Her er
. (Overvej hvorfor).
Vi argumenterer for, at
er voksende. Vi løser

.
(24.1.2)

solve for x

(24.1.3)
Da vi får komplekse tal-værdier af den afledede funktion
, så ved vi, at
aldrig skærer
aksen, og dermed må den oprindelige funktion udelukkende være voksende. Da tallet er
positiv og

er negativ, så er funktionen voksende. Man kan også tegne grafen.

Delopgave b)
Ligningen for tangenten i punktet

bestemmes.
(24.2.1)
4

(24.2.2)

Vi har så tangentligningen:
dvs.
(24.2.3)

Opgave 12:
Givet funktionen over antallet af Facebook-brugere.

Delopgave a)
Da

svarer til år 2008, så er

i år 2011.

873.1198218
Så i år 2011 var antallet af Facebook-brugere ca.

(25.1.1)

Delopgave b)
Vi bestemmer væksthastigheden i år 2011.
222.2006863
Dvs. i år 2011 voksede antallet af Facebook-brugere med 222.20

(25.2.1)
brugere hvert år.

Delopgave c)
Grafen tegnes.

Tallet
er den maksimale værdi, modellen antager. Praktisk talt svarer det til, at der maksimal
kan være 1206
brugere på Facebook, hvoraf teoretisk set rammer grafen aldrig linjen
eftersom disse er asymptote. Vi kan også finde tallet ved at sende
, dvs.

1206.

(25.3.1)

Som er det ønskede.
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De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler
Opgave 1:
Givet ligningen:

Givet udtrykket:

Overbevis dig om, at ligningen og udtrykket er rigtigt.

Opgave 2:
Betragt de to trekanter. Vi bestemmer længden

vha Pythagoras.

Og vi indsætter tallene:
.
Som så er

.

Vi regner nu forstørrelsefaktoren.
.
Vi bestemmer nu

.

Opgave 3:
Betragt funktionen
som er en lineær funktion.
Påstand 1)

og da begyndelsespunktet er
4. Påstanden er forkert idet
Påstand 2)
Vi indsætter
i forskriften.
så påstanden passer.

, og når vokser , så vokser

med

Opgave 4:
Andengradsligningen løses.
Hvilke to tal går op i
og som produkt giver ?
Det gør
og
eftersom:
og
Dermed har vi en dobbeltrod, så løsningen er

.

Opgave 5:
Vi undersøger om
Vi differentierer

er en stamfunktion til

.

.
hvilket ikke passer med

. Så

.

Opgave 6:
Tangenten til grafen for
bestemmes.
vi indsætter punktet

Tangentlinjen er:
, så
.

De resterende opgaver løses med hjælpemidler
Opgave 7:

Delopgave a)
Vi bestemmer en potensregression.

(32.1.1)

Vi har hermed bestemt en forskrift samt tallene og

, som nemt kan aflæses ovenfor.

Delopgave b)
Vi indsætter

i modellen.

299.733750747937
Da modellen giver værdien
hvor den faktiske værdi er
lav og dermed passer modelln "okay" i denne sammenhæng.

(32.2.1)
, så er differencen relativ

Opgave 8:

Delopgave a)
Givet figuren. Vi bestemmer

. Vi bruger sinusrelationerne.

, så er ligningen med tallene:

(33.1.1)
solve for AP

(33.1.2)
Dvs længden

er bestemt til at være

Delopgave b)
Vi bestemmer

. Vi bruger cosinusrelationerne, men først bestemmes vinkel
, dvs.

i trekanten APB.

(33.2.1)
Vi bruger cosinusrelationerne:
, dvs.
(33.2.2)
Dvs længden

er bestemt til at være

Delopgave c)
Arealet af trekanten ABC bestemmes. Dette gøres via de to små trekanter, der danner ABC.
Vi bestemmer vinkel i trekanten
.
, dvs.
(33.3.1)

vi har:

(33.3.2)

(33.3.3)
Arealet af hele trekanten
, dvs.

er så:

(33.3.4)
Dermed har vi fundet det ønskede areal.

Opgave 9:
Vi definerer funktionen.

Delopgave a)
Tallene og er hhv.
og
. Forklaringen er, at i år
var antallet af hospitalsindlæggelser pga.
infektionssygdmme
, hvor dette steg hvert år med
indlæggelser.

Delopgave b)
Her er

og vi bestemmer

.

48447
Dvs. hvis modellen fortsætter, så er antal indlæggelser i år 2015 ca. 48447.

(34.2.1)

Opgave 10:
Givet funktionen:

Delopgave a)
Vi bestemmer hhv.

og

Ved indsættelse af
i
fås
vides det, dette kan vises vha

.
69
, som faktisk er et toppunkt for grafen for
, fordi:

(35.1.1)
. Hvordan

0
(35.1.2)
Og da den afledede giver i dette område, så har vi et toppunkt. I dette tilfælde maksimum
eftersom
(35.1.3)
Giver et negativt output.

Delopgave b)
Vi bestemmer
(35.2.1)
solve for x

(35.2.2)
Vi bestemmer dernæst funktionens monotoniforhold.
Metode 1)
Vi finder talværdier der ligger imellem ovenstående rødder.
216
72
(35.2.3)
Og vi kan nu tegne et monotoniskema.

Og dermed er konklusionen for grafen:
er voksende i intervallet
og

samt aftagende i intervallet

og

.

Metode 2)
Vi indsætter rødderne i den dobbelte afledede.
(35.2.4)
Da outputtet er negativt, dvs.

Da outputtet er positivt, dvs.

, så er der et lokalt maksimum.
72
, så er der et lokalt minimum.

(35.2.5)

(35.2.6)

Da outputtet er negativt, dvs.
, så er der et lokalt maksimum.
Og dermed er konklusionen for grafen:
er voksende i intervallet
og
samt aftagende i intervallet

og

.

Opgave 11:

Delopgave a)
Vi opstiller en model ud fra oplysningerne. Her kan man se, at vi har en eksponentiel funktion.
og
, så vi bestemmer via fremskrivningsfaktoren.

(36.1.1)
Så forskriften er:
(36.1.2)
Her er temperaturen, målt i

og

er det maksimale vandindhold, målt i

.

Delopgave b)
Vi skal løse ligningen

, så:
(36.2.1)

solve for x

(36.2.2)
Hvis den maksimale vandindhold i luften skal være

, så skal temperaturen være

.

Opgave 12:
Givet funktionen

for skumhøjden.

Delopgave a)
Vi indsætter

i den afledede af

.
(37.1.1)

Så efter 0.5 minutter, aftager skumhøjden med 2.234cm pr. minut.

Opgave 13:

Delopgave a)
Givet funktionen
Vi bestemmer arealet af grafen for

.
(38.1.1)

solve for x

(38.1.2)
Vi bruger integralet:

(38.1.3)
Arealet er

.

Delopgave b)
Vi bruger Archimedes' formel. Vi bestemmer toppunktet.
(38.2.1)
solve for x

(38.2.2)
Den værdi indsættes i

.

9
4
Toppunktet er:
og

(38.2.3)

og indsætter vi -koordinaten i formlen samt differencen mellem

, så er:

(38.2.4)
Og dermed passer Archimedes' formel.

