
1 - Simons fritidsjob

1.1

kr55,35timeløn

Hvis han arbejer 32 timer tjener han:

kr1771,2timeløn32

Altså 1771,20 kr.

1.2

For at tjene 24 000 skal han arbejde:

timer433,6043

timer

kr
55,35

kr24000

Altså skal han arbejde 434 timer for at havde tjent 24 000 kr.

1.3

Månelig udbetaling:

kr1840
12

0,92kr24000

1.4

Jeg bruger målsøgning i Excel

Som det ses kræver det en årsløn på 36758 kr.
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2 - Simons opsparing

2.1

Simon mangler:

kr11100kr2400kr13500

2.2

Jeg bruger regnearket:

Som det ses står der 10 344 kr. på kontoen 1. januar 2015

2.3

Man kan prøve sig frem, og opdager temmelig hurtigt at fx 3100 kr.

er et beløb der vil passe:

Men kan kunne også benytte målsøgning, og finder frem til min og max:

kr3016Minimum

kr3248Maximum

Altså indbetaling i intervallet [3016;3248]

2.4

Kurve l falder på sigt, så det kan ikke være den

Kurve n er ret, og kan passe med rentetilskrivning,men ikke flere ind-

betalinger

Kurve m stiger mere end en ret linie, så det må være den
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3 - Højden af en silo

3.1

58,8235
cm85

m50

Simon skal altså gå 59 skridt

3.2

Begge trekanter indeholder en ret vinkel, og de bar begge vinklen ved A

tilfælles. Da to vinkler er ens, må den tredje også være det.

Derfor er de to trekanter ligedannede.

3.3

cm60AE

m50AC

cm30DE

Udregner nu BC idet de to trekanter er ligedannede

AE

AC

DE

BC

DE
AE

AC
BC

m25BC

Vi skal så lige huske Julies højde:

cm150højde
Julie

højde
Julie

BChøjde
silo

m26,5højde
silo

3.4

Det er en retvinklet trekant, så den løser jeg med Pytagoros

2
DE

2
AEAD

cm67,082AD

Altså cirka 67 cm

3.5

Simon har ret, da tangens-funktionennetop bruger de to kateder.

Sinus-funktionen kræver at vi kender hypotenusen, hvilket vi ikke gør

Simon har ret
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4 - Simons kondital

4.1

A0,7208M
p

15A

197,5M
p

4.2

20solve ; AA0,7208194

Altså 20 år

4.3

Først udregner jeg Simons VO2max ud fra formlen

3,48920,25
21100

60

0,23

262

Det tal skal så divideres med hans kropsvægt, der er 64 kg

0,0545
64

3,4892

Dette er i enheden L/kg - det skal nu omskrives til mL/kg - og giver derfor

54,510000,0545

Altså har Simon et kondital på 54,5

4.4

Omskrivning a og d er forkerte.

Ang. a: De to led på venstre side omskrives til et led på en forkert måde.

Sagt på en anden måde skal gangestykket laves før det lægges sammen med 0,25

Ang. d: Igen omskrives der til kun et led på venstre side, denne gang ved at ledet 0,25

placeres i nævneren på den ene brøk - dette er klart forkert.

Omskrivning b og c er derimod i orden, da der blot rykkes rundt på ledene efter

almindelig regler for dette.
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5 - Fravær i Simons klasse

5.1

5.2

8 elever var fræværende i mere end 2 dage

0,3333
24

8

Altså en tredjedel, eller ca 33,33 %

5.3

For at finde antal elever finder jeg summen af tallene i kolonnen Hyppighed

Der er 19 elever i 9.B

5.4
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5.5

Jeg har fremstillet et boksplot

Som det ses er variationsbreddenstørst i 9.A, hvor den er 7, mens den i 9.B er 6

Størsteværdien er ens i begge klasser, nemlig 7

Medianen er også tydelig forskellig i de to klasser - 2 i 9.A og 3 i 9.B

9.B har 68 fræværsdage, mod 9.A's 50 fraværdsdage - samtidig er der færre elever i 9.B

Øvrekvartil ligger lavt i 9.A (den er 3), men den ligger højt i 9.B (6), det viser

at det er få elever i 9.A der er meget syge, men der er mange der blot har enkelte

dage

Samlet set er eleverne i 9.B mere syge end eleverne i 9.A
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6 - En firgur af kvarte cirkler

6.1

Et kvadrat er en firkant hvor alle siderne er lige lange, og hvor alle fire vinkler er

rette

6.2

Tegning insat herunder i nedsat målestoksforhold:

6.3

Omkredse findes ved at lægge længden af siderne sammen.

cm104omkreds

cm40omkreds

Arealet findes ved højde gange bredde

cm10cm10areal

2
cm100areal

Kim Koch Rasmussen

7 / 8



6.4

Der er tale om to kvarte cirkler hver med radius på 10 cm

π2romkreds
cirkel

cm10r

cm62,8319omkreds
cirkel

Så omkredsen af hver kvarte cirkel er:

cm15,708
4

cm62,8319

Den samlede omkreds af figuar A er derfor:

cm31,4cm15,72

6.5

Arealet af cirkeludsnittene kan enten aflæses i GeoGebra eller beregnes som:

4

π
2

10
areal

kvartcirkel

78,5398areal
kvartcirkel

Det samlede areal af de to kvartcirkler er således:

2
cm157,0796

2
cm78,53982

Dette skal så trækkes fra firkantens areal på 100 cm^2

Arealet af figur A er derfor:

2
cm57
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