


Forord 
 

Denne oppgaveboken er basert på en oppgavesamling jeg laget for studentene ved Høgskolen 

i Finnmark sommeren 1995. Vi kjørte den gang et støttekurs i matematikk som ble undervist 

parallelt med det ordinære kurset. Intensjonen med støttekurset var at emnene som ble 

undervist i M1 ble tatt opp i støttekurset i forkant slik at de med svak bakgrunn fikk en 

mulighet til å repetere kunnskapen før de kom til dette i det ordinære kurset. Til dette 

støttekurset laget jeg en oppgavesamling som var spesielt tilpasset formålet med dette kurset. 

Denne boken inneholder mye av de samme oppgavene som var i oppgavesamlingen, men jeg 

har supplert med en hel del nye oppgaver, oppgavesettene er strukturert om, nye oppgavesett 

er tatt inn og jeg har tatt vekk de oppgavene som ikke fungerte etter intensjonen. Fasiten er 

også betydelig utvidet, ved at det nå er tatt med grafer på funksjonsoppgavene, og figurer på 

geoemtrioppgavene. Mye av formålet med denne boken er det samme som med 

oppgavesamlingen som vi brukte på støttekurset. Den skal være et alternativ til studenter som 

har behov for å friske opp den grunnleggende kunnskapen.  

 

Boken inneholder 19 oppgavesett med tilsammen 94 oppgaver. Oppgavesettene er delt inn i 5 

hovedgrupper : Tallære, geoemtri, algebra og likninger, funksjonslære og kombinatorikk og 

sannsynlighetsregning. Antall oppgavesett innen hvert tema varierer fra tre til seks. 

Oppgavene er i hovedsak ment som repetisjonsoppgaver for de med svakt grunnlag fra 

grunnskolen og videregående skole, men neon av oppgavene går en del utover det som er 

pensum i videregående. Dette gjelder først og fremst oppgavene i kombinatorikk og 

sannsynlighetsregning. Oppgavene i dette temaet er mer ment som et supplement til de 

ordinære lærebøkene enn repetisjonsoppgaver.  

 

Selv om de fleste oppgavene temamessig ligger innenfor det som er pensum i grunnskolen og 

videregående skole er fokuset noe forskjellig. I denne boken legges det lite vekt på rene 

drilloppgaver. Istedenfor drilloppgaver har jeg lagt vekt på å lage oppgaver som skal være en 

ledetråd mot å kunne forstå og bruke de velkjente formlene. Mange av oppgavene er også satt 

i en praktisk sammenheng. Jeg har i størst mulig grad prøvd å ta utgangspunkt i 

problemstillinger fra virkeligheten. Det å jobbe med praktiske oppgaver viser seg ofte å være 

vanskelig for mange. For eksempel innen funksjonslære så har jeg mange ganger opplevd at 

studenter klarer å tegne grafen til en funksjon og drøfte denne. Men når de får en 

tekstoppgave der de selv må finne funksjonen og anvende den på riktig måte så blir det 

problemer. Mange av oppgavene er nettopp av denne typen. Det er gitt en tekst med en 

problemstilling, og dere må selv finne funksjonen og kunne anvende den. Også settene med 

kombinatorikk og sannsynlighetsregning og et av settene med likninger er det fokus på 

oppgaver som er hentet fra den virkelige verden.  

 

Alta, januar 2007, Peer Andersen  
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Tallære

Boken inneholder 3 oppgavesett om tallære. Oppgavesettene inneholder opp-
gaver som går på de �re regneartene, brøkregning og regning i andre tall-
systemer.

Det første oppgavesettet inneholder oppgaver som går på de �re regneart-
ene. Det er imidlertid ikke lagt opp til rene ferdighetsoppgaver, men heller
oppgaver som skal lede frem til algoritmene vi bruker. Et mål med oppgavene
er at studentene gjennom arbeid med disse oppgavene skal kunne komme frem
til algoritmene og også kunne forklare hvorfor de virker.

Oppgavesett 2 handler om brøkregning. Settet inneholder oppgaver som går
på selve brøkbegrepet, addisjon av brøker med like nevnere, addisjon av brøk-
er med ulike nevnere og multiplikasjon og divisjon av brøker. Det er også en
oppgave som går på å forkorte brudne brøker. Som i det første oppgavesettet
er det heller ikke her lagt vekt på rene drilloppgaver. Oppgavene er bygget
opp slik at de skal være en ledetråd mot å kunne komme frem til regnereglene
og forstå disse.

Det tredje oppgavesettet dreier seg om regning i tallsystemer med en an-
nen base enn ti. Oppgavesettet inneholder oppgaver med omgjøring fra et
tallsystem til et annet, addisjon og subtraksjonsstykker samt multiplikasjon
og divisjon i andre tallsystemer. Det er også oppgaver innen de nevnte områ-
dene med desimaltall. Til slutt i oppgavesettet kommer det en oppgave med
å trekke sammen brøker i andre tallsystemer. En del av oppgavene på dette
settet kan løses ved bare å bruke en algoritme eller putte inn i en formel. For
å opparbeide en forståelse av sto¤et er det imidlertid viktig at dere tenker
gjennom hva dere gjør og prøver å forstå fremgangsmåtene.
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Oppgavesett 1

Dette oppgavesettet skal løses uten bruk av kalkulator.

Oppgave 1

a) Ta for deg tallet 3254. Gjør greie for hva de ulike tallsi¤erne står for.

Vi skal nå se på følgende addisjonsstykke:

678
+684
=

b) Regn ut addisjonsstykket og forklar hvorfor algoritmen du bruker fungerer.

c) Vi skal også se på et tilsvarende subtraksjonsstykke. Regnestykket

523
�394
=

er gitt. Løs dette stykket og forklar hvorfor fremgangsmåten du har valgt
fungerer. Drøft også om det er andre algoritmer som vil fungere og begrunn
eventuelt hvorfor disse også vil fungere.

Oppgave 2

a) Regn ut følgende to stykker:

20 � 8 =
3 � 8 =

b) Bruk resultatet fra a) til å regne ut multiplikasjonsstykket

23 � 8 =

c) Forklar ut i fra resultatene i a) og b) hvordan og hvorfor regnealgoritmen
for multiplikasjon av et ensifret tall med et tosifret tall fungerer.
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Oppgave 3

Betrakt �guren under.

5

40

60 7

a) Regn ut arealet av hele rektangelet ved å beregne arealet av de 4 mindre
rektanglene.

b) Bruk resultatet du fant i a) til å regne ut

45 � 67 =

c) Beskriv med bakgrunn i resultatene fra a) og b) en fremgangsmåte for å
multiplisere sammen to tall med to si¤er.

d) Sammenlign denne fremgangsmåten med den regnealgoritmen vi vanligvis
bruker og forklar hvorfor denne algoritmen fungerer.

e) Drøft hvordan metoden som er beskrevet i denne oppgaven kan brukes
ved multiplikasjon av to tall med �ere enn to si¤er.

Oppgave 4

a) Tenk deg at du er med i et tippelag på 5 personer. Sist uke vant dere
715 kroner, som dere nå skal dele likt mellom dere. Dette får du utbetalt
som 7 hundrelapper, 1 tier og 5 kronestykker. Forklar hvordan du vil dele ut
disse pengene til tippelagets medlemer. Banken ligger rett ved siden så du
kan gjerne veksle der hvis det er nødvendig.
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b) Hvordan kan fremgangsmåten du brukte i spørsmål a) generaliseres til
en regnealgoritme for divisjon av to tall? Forklar hvorfor algoritmen vil fun-
gere.

c) Prøv å generalisere algoritmen du har kommet frem til i spørsmål b) til
divisjon med større tall som f. eks

2016 : 36 =
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Oppgavesett 2

Oppgave 1

a) Betrakt følgende brøker:

3

6

1

4

5

9

2

3

3

4

4

7

1

3

2

8

Skriv opp brøkene i stigende rekkefølge.

b) Forklar hvorfor brøkene 2
3
og 4

6
kan betraktes som likeverdige brøker. Bruk

�gur som illustrasjon.

c) Regn ut:

i)
2

6
+
3

6
+
5

6
=

ii)
2

4
+
1

4
+
3

4
=

Forklar hvordan du har tenkt for å løse disse to oppgavene. Bruk �gur som
illustrasjon.

Oppgave 2

a) En vanlig feil som gjøres ved addisjon av to brøker med ulike nevnere
er å legge sammen teller med teller og nevner med nevner. Et eksempel på
dette er vist under.

1

3
+
1

2
=
2

5

Forklar hvorfor denne fremgangsmåten ikke fører frem. Bruk gjerne en �gur
som støtte til din forklaring.

b) Forklar hvordan vi legger sammen to brøker med ulike nevnere. Legg
vekt på forklare hvorfor fremgangsmåten din fungerer.
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c) Regn ut følgende stykker. Vær nøye med å forklare fremgangsmåten.

i)
2

4
+
2

3
+
1

2
=

ii)
3

4
+
4

6
� 1
3
=

Oppgave 3

a) Forklar hva 4 � 1
3
betyr. Kan du skrive dette på en annen måte?

b) Forklar forskjellen på følgende to uttrykk:

4 � 2
3

og 4
2

3

c) Følgende multiplikasjonsstykke er gitt:

1

2
� 4
5
=

Lag en tekstoppgave der dette multiplikasjonsstykket inngår.

d) Bruk en �gur til å illustrere hvordan vi multipliserer to brøker.

e) Regn ut følgende multiplikasjonsstykker:

i)
3

4
� 2
5
=

ii)
7

15
� 3
5
=

Oppgave 4

Følgenede oppgave er gitt:

En student har invitert noen venner på fest. Han kjøper inn en 5 liters tønne
med øl som han og de andre festdeltakerne skal dele. Hvor mange halvlitere
kan de tappe fra tønnen?

a) Løs oppgaven. Forklar hvordan du tenker.
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b) Fremstille svaret som en divisjon med brøker.

c) Prøv med utgangspukt i eksempelet å lage en regneregel for hvordan vi
deler et heltall på en brøk.

d) Lag en tekstoppgave der divisjon med brøk inngår, f.eks 1
2
: 1
4

e) Ta utgangspunkt i tekstoppgaven din og prøv å �nne en fremgangsmåte
for å regne ut hva en brøk delt på en annen brøk blir.

f) Regn ut følgende divisjonsstykker:

i)
1

2
:
1

3
=

ii)
3

5
:
4

20
=

Oppgave 5

a) Trekk sammen følgende uttrykk:

i) 3
2

7
+ 2

2

3
� 4 5

21
ii) 2

7

9
� 15

6
+ 3

1

2

b) Regn ut uttrykkene:

i) 3
3

5
� 33
4

ii) 3
1

4
� 22
5

iii) 3
3

5
: 1
8

10

c) Trekk sammen de brudne brøkene:

i)
2 +

2

3
1

2
+ 3

ii)

1

2
+
1

3
2

3
+
2

5

iii)

2
1

4
� 1
2
+

1

1 + 1
3

1
1

3
+
1

6
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Oppgavesett 3

Oppgave 1

a) Tallet 527 er et tall i åttetallssystemet. Forklar hva tallsifrene står for.
Hvilken analogi er det mellom dette og et tall i titallsystemet?

b) Gjør om følgende tall fra det angitte tallsystemet til titallsystemet. For-
klar fremgangsmåten du bruker.

i) 654syv =
ii) 314fem =
iii) 10011to =

c) Gjør om følgende tall fra titallsystemet til det angitte tallsystemet. Vis
fremgangsmåte og argumenter for hvorfor fremgangsmåten du bruker fører
frem.

i) 87ti = syv

ii) 658ti = ni

iii) 178ti = tolv

Oppgave 2

a) Regn ut følgende regnestykker i det angitte tallsystemet og før utreg-
ningene nøye.

i) 354syv + 465syv =
ii) 673ni + 357ni =
iii) 749tolv + 245tolv =

b) Regn ut følgende regnestykker i det angitte tallsystemet og før utreg-
ningene nøye.

i) 513seks � 435seks =
ii) 533syv � 366syv =
iii) 10101to � 1111to =
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Oppgave 3

a) Regn ut følgende multiplikasjonsstykker og vis utregningene. Vær nøye
med å føre mentetall.

i) 3fire � 3fire =
ii) 6tolv � 23tolv =
iii) 45seks � 35seks =

b) Regn ut følgende stykker og vis utregningene. Vær nøye med å føre mente-
tall.

i) 44fem : 3fem =
ii) 122syv : 5syv =
iii) 374ni : 12ni =

Oppgave 4

a) Betrakt gangestykket som er gitt under.

2; 5 � 2; 5 = 625

Her har dessverre kommaet som skal være i svaret falt ut. Plasser kommaet
der det skal være og begrunn hvorfor du setter det der du gjør.

b) Regn ut følgende stykker i det angitte tallsystmet.

i) 3; 2fire � 2; 3fire =
ii) 9; 3tolv � 5; 6tolv =
iii) 56; 3syv : 1; 3syv =

Oppgave 5

a) Betrakt tallet 24; 35syv. Forklar hva de ulike si¤erne i tallet står for.

b) Gjør om følgende tall fra det angitte tallsystemet til titallsystemet. For-
klar fremgangsmåten du bruker.
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i) 232; 44fem =
ii) 123; 23tolv =
iii) 324; 52syv =

Oppgave 6

a) Gjør om følgende tall fra desimaltall til blandet tall og forenkle brøkene
mest mulig:

i) 243; 2seks =
ii) 232; 13ni =

b) Gjør følgende tall om fra titallsystemet til det angitte tallsystemet:

i) 65; 5ti = seks

ii) 765; 36ti = ni

iii) 543; 24ti = syv

Oppgave 7

a) Regn ut i det angitte tallsystemet

i)
1

2 seks
+
1

3 seks
� 1
4 seks

ii)
1

3fem
� 3
4fem

+
1

11fem
+
10

22fem

b) Regn ut i det angitte tallsystemet

i)
12

4 syv
� 15
6 syv

ii) 2
1

3 seks
: 1
1

5 seks
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Geometri

Geometri er et sentralt område av matematikken som også er tillagt stor
vekt i grunnskolen. Temaet vektlegges av den grunn betydelig i allmennlære-
rutdanningen. Flertallet av studentene har ikke jobbet med geometri siden
ungdomsskolen, da dette er lite vektlagt på videregående skole. Det gjør at
det ofte er behov for å repetere grunnleggende geometri. Disse tre oppgaveset-
tene tar sikte på å friske opp sentrale emner fra geometrien som formlikhet,
Pytagoras�setning, konstruksjonsoppgaver og enkle avbildinger. Oppgavene
under geometridelen går ikke utover ungdomsskolepensumet rent temames-
sig, med unntak av enkelte av avbildingsoppgavene i det tredje oppgavesettet.

Oppgavesett 1 inneholder grunnleggende oppgaver om formlikhet, bruk av
formlikhet for beregning av lengder og areal av �gurer og Pytagoras� set-
ning. Settet inneholder også en oppgave som tar for seg to eksempler på
praktisk bruk av geoemtri. Disse oppgavene kan utføres i praksis i en ung-
domsskoleklasse.

Det andre oppgavesettet dreier seg om konstruksjonsoppgaver, der forskjel-
lige vinkler og �gurer skal konstrueres med passer og linjal. Settet følger også
opp temaene fra oppgavesett 1 ved at det i konstruksjonsoppgavene også er
bedt om å beregne sider og areal av �gurene, ofte ved hjelp av formlikhet.

Det tredje oppgavesettet inneholder også konstruksjonsoppgaver, men i til-
legg kommer rotasjonsavbildinger og speilinger inn som en del av oppgavene.
Avbildingsspørsmålene går muligens noe utover det som er pensum i ung-
domsskolen, men temaet har betydelig vekt i geometriundervisningen ved
allmennlærerutdanningen, så av den grunn har jeg valgt å ta med disse avbild-
ingsoppgavene. Oppgavene er likevel ikke vanskeligere enn at de bør kunne
løses med kunnskaper tilsvarende det som er pensum i ungdomsskolen. Dette
settet inneholder også spørsmål som går på beregning av lengder og areal i
tilknytning til konstruksjonsoppgavene.
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Oppgavesett 1

Oppgave 1

Figuren under er et rektangel som har lengde på 6 enheter og bredde på
5 enheter.

A

CD

B

5

6

a) Regn ut arealet til rektangelet ABCD. Bruk resultatet til å �nne arealet
til trekanten ABC.

b) Hvordan kan vi �nne arealet til en vilkårlig trekant? Begrunn hvorfor
metoden din gir riktig svar.

Oppgave 2

a) Betrakt �guren under

A B

C

D

E

Figuren inneholder de to trekantene ABC og ADE. Mål størrelsen på vin-
klene og lengden på sidene i de to trekantene. Hvilke sammenhenger �nner
du? Prøv å forklare de sammenhengene du �nner.
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b) Studer �guren under.

A

ED

C

B

6

7

2

8

(Lengden på DC = 7 og lengden på BE = 2:)

Finn lengden til sidene AC og BC. Forklar hvordan du tenker.

Oppgave 3

a) En 10. klasse skal ut å jobbe med litt praktisk geometri. Målet til klassen er
å måle høyden på skolebygningen. De lager et instrument for å måle vinkelen
opp til taket på skolen, og de måler også lengden fra målepunktet til skole-
bygningen. Se �guren under.

Skole

400

20 meter

Finn høyden på skolebygningen. Det er ikke nødvendig å regne ut siden. Det
er nok om du på en eller annen måte �nner høyden ut i fra de oppgitte
opplysningene. Drøft hvordan en praktisk oppgave som dette kan brukes i
ungdomsskolen.

b) En annen aktivitet som kan gjøres i en ungdomsskoleklasse er å måle
bredden på en elv. På �guren er det tegnet inn en elv og tre punkter. Vi skal

15



beregne bredden på elven mellom A og B. Du kan anta at punktet A er et
punkt det går an å sikte mot for å måle vinkelen, f. eks et tre.

ELV

A B

C

Forklar hvordan dette kan gjøres og hvordan en slik oppgave kan tilrette-
legges for bruk i en ungdomsskoleklasse. Av hjelpemidler har du til rådighet
et instrument til å måle vinkler med samt et målebånd.

Det �nnes �ere måter å løse en slik oppgave på. Prøv å �nne en annen måte
enn den du først valgte.

Oppgave 4

Vi skal i denne oppgaven se på arealet til en trekant. På �guren under er
det gitt to trekanter ABC og DEC

A B

C

D E

F

der lengden til AB = 8, CF = 6 og DE = 4.

a) Finn arealet til trekanten ABC.

16



b) Bruk resultatet fra punkt a) til å �nne arealet til trekanten DEC. Hvor
stort er arealet til ABC i forhold til DEC? Kommenter og forklar resultatet.

Oppgave 5

Tegn opp en rettvinklet trekant der den ene vinkelen er 30o og den andre
er 60o. Kan du si noe om hvor lang den minste kateten er i forhold til hy-
potenusen? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 6

I en rettvinklet trekant med lengder X, Y og Z

X

Y
Z

gjelder Pytagoras�setning som sier at

X2 + Y 2 = Z2

a) Tegn opp en rettvinklet trekant der katetene har lengde på henholdsvis 3
og 4 enheter. Bruk Pytagoras�setning for å �nne lengden til hypotenusen.

b) Studer trekanten som er tegnet opp under.

A B

C

30o

60o

6

Finn lengden til den andre kateten og til hypotenusen.
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Oppgavesett 2

Oppgave 1

a) Kontstruer en vinkel på 60o og en vinkel på 90o.

b) Bruk vinklene du konstuerte i a) til å konstruere en vinkel på 30o og
en vinkel på 45o. Forklar fremgangsmåten du bruker. Hvilke andre vinkler
kan du konstruere med passer og linjal?

Oppgave 2

a) Hvor mange opplysninger må du ha for å konstruere en trekant?

b) Konstruer en trekant ABC der 6 A = 45o og 6 B = 90o. Lengden til
AB = 7.

c) Hvor lang er siden BC? Begrunn svaret. Regn ut lengden til hypotenusen.

d) Hva kaller du en slik trekant som dette?

Oppgave 3

a) I en trekant ABC er 6 A = 30o og 6 B = 90o. Lengden BC = 4. Kon-
struer trekanten. Finn arealet til denne trekanten.

b) Konstruer normalen som går fra 6 B til linjen AC. Kall skjæringspunktet
mellom normalen og linjen AC forM . Hvor stor er 6 MBC? Finn lengden til
siden MB. Finn arealet til MBC ved å bruke arealet avABC og formlikhet.

Oppgave 4

a) I en trekant ABC er 6 A = 60o og 6 B = 45o. På linjen AB ligger punktet
M . Linjestykket AM har lengde 3 og midtnormalen fra punktet C tre¤er
linjen AB i punktet M . Konstruer trekanten ABC.

b) Regn ut lengden til MC og MB og regn ut arealet til AMC.

c) Trekanten ABC er en del av �rkanten ABCD. Punktet D ligger slik
at vinkel 6 CAD = 60o og linjen CD er parallell med linjen AB. Konstuer
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�rkanten ABCD ved å ta utgangspunkt i konstuksjonen du har gjort av
trekanten ABC. Hva slags type �rkant er ABCD? Hva slags type trekant er
trekanten ACD? Begrunn svarene.

d) Hvort stort er arealet til �rkanten AMCD i forhold til trekanten AMC?
Begrunn svaret. Finn arealet til �rkanten AMCD.

e) Finn arealet til �rkanten ABCD.
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Oppgavesett 3

Oppgave 1

a) Konstruer en trekant ABC der 6 A = 300; 6 B = 900 og AC = 6. Finn
AB og BC.

b) Speil trekantenABC om en linje som går gjennomAC. Kall speilingspunk-
tet til B for D. Hva slags �rkant får du?

c) Finn lengden av BD og �nn arealet av �rkanten ABCD:

d) Ved å utføre to separate rotasjonsavbilder av �rkanten ABCD om punktet
C kan du lage en likesidet trekant der lengden av sidene er 2AB: Finn disse
rotasjonsavbildingene. Begrunn hvorfor de to rotasjonsavbildingene du fant
gir en likesidet trekant.

e) Finn arealet til trekanten du fant i spørsmål d).

Oppgave 2

I en trekant ABC er vinklene A og B 30o mens vinkel C er 120o, og AC =
BC = 4. (Se �gur under.)

A B30o 30o

120o

4 4

C

a) Hva slags type trekant er ABC? Finn lengden til siden AB. Finn også
arealet til ABC.

b) Tegn opp trekanten du får når du speiler trekanten ABC om linjen BC.
Kall speilingspunktet til A for A0. Tegn også trekanten du får når du speil-
er trekanten ABC om linjen AC. Forklar hvorfor speilingspunktet til B om
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linjen AC faller sammen med A0.

c) Hva slags trekant er ABA0? Finn arealet til trekanten ABA0

d) Ved å bruke rotasjonsavbildinger av trekant ABC kunne vi fått de samme
trekantene som ved speiling av trekant ABC om linjene AC og BC. Finn
hvilke rotasjonsavbildinger dette er.

Oppgave 3

a) Konstruer en trekant ABC der vinkel A er 90 grader og vinkel B er 60
grader. Siden AB er 5 enheter lang. Skriv en kort forklaring på hvordan du
gjennomfører konstruksjonen.

b) Regn ut lengden på sidene AC og BC. Finn også arealet til �guren.

c) Speil trekanten ABC om linjen AC. Kall speilingspunktet til B for B0.
Hva slags �gur er B0BC? Roter �guren B0BC 60 grader om punktet C. Kall
avbildingspunktet til B for B00. Hvilken slags type �gur er BB0B00C? Finn
arealet av denne �guren.

d) Trekk opp linjen som går fra B0 til B00. Regn ut lengden på denne lin-
jen.

Oppgave 4

a) Konstruer en trekant ABC der vinkel A er 45 grader og vinkel B er
90 grader. Siden AB er 6 enheter lang. Hvilken type trekant er dette?

b) Speil trekanten om linjen BC og kall speilingspunktet til A for A0. Hva
slags trekant er ACA0?

c) Nedfell normalen fra punktet B til linjen AC og kall skjæringpunktet
med linjen AC for M . Finn lengden av linjestykket BM . Hva blir arealet av
trekant ABM?

d) Roter trekanten ACA0 180 grader om punktet B, og kall punkt C sitt
avbildingspunkt for C 0. Hva slags �gur er ACA0C 0?

e) Samme �gur som ACA0C 0 kunne vi fått om vi kun hadde anvendt ro-
tasjonsavbilder på trekant ABC. Finn de rotasjonsavbildingene som gir �g-
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uren ACA0C 0.

Oppgave 5

a) Konstruer en likesidet trekant ABO der lengden på sidene er 8 cm.

b) Du skal nå anvende rotasjonsavbildinger. Roter trekanten henholdsvis 600,
1200, 1800, 2400, 3000. Kall avbildingspunktet til B i de �re første avbildin-
gene for C, D, E og F . Hva slags �gur er ABCDEF?

c) Finnes det andre avbildinger vi kan bruke for å lage samme �gur?

d) Konstruer den omskrevne sirkelen til denne �guren. Hvor er sentrum til
sirkelen og hva er radiusen til sirkelen?

e) Konstruer den innskrevne sirkelen til denne �guren. Finn radiusen.
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Algebra og likninger

Kunnskaper og forståelse for algebra og likninger er viktig i mange deler av
matematikken. Erfaringsmessig viser det seg ofte at mange av de som begyn-
ner på lærerutdanningen har mangelfulle kunnskaper i disse temaene. Grunn-
leggende kunnskaper om algebra og likninger er svært viktig for forståelsen av
matematikken. Formålet med oppgavesettene er at studenter som har man-
gelfulle kunnskaper om disse temaene, kan få repetert dette gjennom disse
oppgavesettene. Disse tre oppgavesettene går ikke noe utover det som er pen-
sum første året på videregående. Imidlertid er fokuset noe annerledes enn det
som dere er vant med derfra. I disse settene legges det ikke så stor vekt på
rene drilloppgaver. Fokuset er mer rettet mot å utvikle og forstå de metodene
vi bruker, og kunne anvende rett metode på de forskjellige problemstillingene.

Oppgavesett 1 inneholder i første rekke oppgaver som går på å forenkle alge-
braiske uttrykk. Oppgavesettet starter med oppgaver som går på å multiplis-
ere paranteser, og på den måten kunne forenkle algebraiske uttrykk. Opp-
gavesettet fortsetter med oppgaver der algebraiske uttrykk som inneholder
brøker skal forenkles.

Oppgavesett 2 tar for seg ulike typer likninger. Settet starter med enkle
likninger av første grad, og fortsetter med andregradslikninger. Oppgaveset-
tet inneholder også oppgaver med tredje- og fjerdegradslikninger som kan
reduseres til andregradslikninger. Rasjonale likninger som kan forenkles til
første- og andregradslikninger er også inkludert i oppgavesettet. Siste opp-
gaven tar opp likningssystemer med �ere likninger og �ere ukjente. Her er
det oppgaver med entydig løsning, �ere løsninger og systemer som ikke har
løsning. I oppgavene i dette settet er det i liten grad lagt opp til at det bare
er å putte inn i formel. Oppgavene som omhandler andregradslikninger er
utformet slik at de skal være en ledetråd mot formelen vi vanligvis bruker til
å løse andregradslikninger.

Oppgavesett 3 inneholder praktiske oppgaver som kan løses ved å sette opp en
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likning eller et likningssystem. Likningene som vil fremkomme i disse opp-
gavene er av samme type som de som ble behandlet i oppgavesett 2. For
mange er det slik at å løse selve likningen går greit, men det å kunne sette
opp en likning eller et likningssystem ut i fra en praktisk situasjon ofte skaper
problemer. Oppgavene i dette settet vil gi dere trening i dette.
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Oppgavesett 1

Oppgave 1

Det �nnes regneregler for å multiplisere sammen to paranteser. Uttrykket
(a+ b)(c+ d) kan regnes ut slik:

(a+ b)(c+ d) = ac+ ad+ bc+ bd

Ta utgangspunkt i �guren under og vis hvorfor denne regneregelen gjelder.

a

d

c

b

b) Bruk et tilsvarende ressonement til å vise følgende setning:

(a� b)(c� d) = ac� ad� bc+ bd

Oppgave 2

Regn ut følgende uttrykk og skriv enklest mulig.

a) (a+ 2)(a+ 3) + (1� a)(2� 3a) =
b) (x+ 2)(x+ 1)� x(x+ 4) =
c) (a+ b)(a� 2b) + (b� a)(2a+ b) =
d) (a+ b+ 1)(2a� b)� (b+ a)a+ (b� 2a) =
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Oppgave 3

En student skal forenkle det algebraiske uttrykket

1

a� 1 +
1

a+ 1
+

2

a2 � 1 =

Han �nner fellesnevner som er a2 � 1 = (a � 1)(a + 1) Han ganger alle
leddene med fellesnevner.

(a� 1)(a+ 1)
a� 1 +

(a� 1)(a+ 1)
a+ 1

+
2(a� 1)(a+ 1)

a2 � 1 =

Han forkorter deretter brøkene og står igjen med

(a+ 1) + (a� 1) + 2 = 2a+ 2

a) Hva er galt med denne fremgangsmåten?

b) Selv om metoden som studenten har valgt er matematisk feil, så kan
han ut i fra det som er gjort på en enkel måte komme frem til rett svar.
Forklar hvordan det kan gjøres og bruk dette til å skrive uttrykket enklest
mulig.

c) Hvordan ville du løst denne oppgaven?

Oppgave 4

Trekk sammen følgende uttrykk:

a)
2

a+ b
+

1

a� b �
�2b

(a+ b)(a� b) =

b)
1

a
+

4b

a2 � b2 +
a+ b

a(a� b) =

c)
�16a
a4 � 16 +

1

a+ 2
+

1

a� 2 =
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Oppgave 5

Skriv følgende uttrykk enkelst mulig:

a)
x4 � y4
x+ y

� x� y
x2 + y2

=

b)
x+ 4

x2 + 6x+ 8
:

x+ 3

x2 + 5x+ 6
=

c)

1

a� 2 �
1

a+ 2

2 +
8

a� 2

=
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Oppgavesett 2

Oppgave 1

a) Vi skal se på følgende enkle likning:

5 + 2x = 10 + x

Metoden som vanligvis blir brukt er å samle x�ene på ene siden og tallene
på andre siden. Her vil vi �ytte over x�en fra høyre til venstre side og skifte
fortegn. Tilsvarende vil 5 tallet bli �yttet over til høyre side og vi skifter
fortegn. Vi får da

2x� x = 10� 5

som gir at x = 5. Forklar hvorfor vi kan �ytte et ledd fra den ene til den
andre siden og skifte fortegn.

b) Løs følgende likninger:

i) (2x� 2)2 + x = 3(x+ 1)� 2x+ 5

ii) (x+ 1)(x+ 2) + 3x+ 2 = 2x+ (x+ 2)(x� 3)

iii)
x+ 2

3
+
2x� 1
2

=
3x� 4
6

iv)
p
x� 2 =

p
2x� 1

Oppgave 2

a) Løs andregradslikningen

(x+ 2)2 = 9

uten å bruke formelen for å løse andregradslikninger.
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b) Andregradslikningen under kan løses ved å omforme den til et uttrykk
tilsvarende det i spørsmål a)

x2 + 4x = 12

Løs likninger med denne metoden.

c) Andregradslikninger kan alltid løses ved å bruke prinsippene i de foregående
spørsmålene. Løs likninger ved å bruke denne metoden:

i) x2 � 6x+ 8 = 0

ii) x2 � 7x+ 12 = 0

iii) 2x2 � 8x+ 6 = 0
d) Kontroller svarene du fant på oppgavene i spørsmål c) ved å bruke forme-
len for andregradslikninger.

Oppgave 3

Løs likningene som er gitt under.

i) (x+ 3)2 � (x+ 3)� 2 = 0

ii) x3 � x2 � 6x = 0

iii) x4 � 13x2 + 36 = 0

Oppgave 4

Finn eventuelle løsninger til likningene som er gitt under.

a)
1

x+ 1
+ 1 =

x

x� 3 b)
x

x+ 2
+

2

x+ 1
= 1

c)
14

x+ 4
+

7

x� 2 = 3x d)
x

x+ 2
+

1

x� 2 =
4

x2 � 4
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Oppgave 5

Et likningssystem har enten en entydig bestemt løsning, uendelig mange løs-
ninger eller ingen løsning. Finn eventuelle løsninger til følgende likningssys-
temer, og forklar hva svaret du får betyr om vi fremstiller likningene gra�sk.

a)
x + y = 5
3x � y = 7

b)
2x + 4y = 12

�7x � 3y = 2

c)
x + y + z = 4
2x + y � z = 3

y � z = 1

d)
x + y = 2

�2x � 2y = 3

e)
x � 2y = 3

�2x + 4y = �6
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Oppgavesett 3

Oppgave 1

I mai måned reiste familien Eriksen som bor i Tromsø, på kon�rmasjons-
feiring til Bodø. Familien består av to voksne og tre barn. De bestilte turen i
svært god tid i forveien og de �kk beskjed om at reisen tilsammen ville koste
3325 kroner. Da de skulle hente billettene, �kk imidlertid familien seg en
skikkelig overraskelse, for det viste seg at de nå måtte betale 5105 kroner for
billettene. Grunnen var at staten hadde vedtatt en ny avgift siden billettene
var bestilt. Avgiften var på 356 kroner per billett både for barn og voksne.
Barnebilletten er halvparten av voksenbilletten, men ikke av den delen som
utgjør avgiftene.

a) Hvor mye måtte familien betale for hver voksenbillett og for hver barnebil-
lett inkludert avgiftene?

b) Hva ville en voksenbillett og en barnebillett kostet uten avgiftene?

En vennepar av familien Eriksen som er bosatt i Oslo, var på ferietur til
London sommeren 2001. Familien består av to voksne, et barn på 5 år og et
barn på 1 år. På hver billett, med unntak av 1 åringen sin, er det en avgift på
389 kroner. Billetten til 5-åringen er 2/3 av en voksenbillett, men ikke av den
delen som utgjør avgiftene. Billetten til 1-åringen er 10 % av en voksenbillett
uten avgift. Familien betalte 6147 kroner for hele turen.

c) Hva kostet billetten for de voksne, for 5-åringen og for 1-åringen?

Oppgave 2

Komsatoppen som ligger i Alta, er 212 meter høy. På ene siden er det et
stup som fører rett ned i havet. Du står på kanten av stupet og kaster en ball
rett oppover. I det du kaster ballen har den er fart på 20 meter i sekundet.
Formelen

s = 20t� 4; 9t2

viser hvor høyt ballen er over Komsatoppen etter t sekunder dersom vi ser
bort i fra luftmotstanden.
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a) Hvor lang tid tar det før ballen faller ned der vi kastet den i fra?

b) Vi tenker oss nå at et lite vindpust gjør at ballen ikke lander der vi
står, men faller videre nedover mot havet. Hvor lang tid tar det før ballen
når havover�aten?

c) Da du løste likningen i spørsmål b) �kk du sannsynligvis også en neg-
ativ løsning. Hvilken fysisk tolkning kan vi gi denne løsningen?

Oppgave 3

a) SAS har for en tid tilbake bestilt nye langdistanse�y av typen Airbus A330
og A340. Tilsammen har de bestilt 11 �y av de to typene til en totalkostnad
på 11,5 milliarder. Imidlertid vil ikke SAS si hvor mange �y de har bestilt av
de respektive typene. Regn ut hvor mange A330 og hvor mange A340 SAS
har bestilt, når Airbus oppgir at en A330 koster 1 milliard og en A340 koster
1,1 milliard.

b) SAS sin samarbeidspartner Lufthansa har også bestilt nye �y hos Air-
bus. De har bestilt 35 �y av typene A321, A330 og A340. Ordren er på totalt
31 milliarder. Prisen på en A321 er 600 millioner, og Lufthansa sier at 22
av de bestilte �yene er langdistanse�y av typene A330 og A340. Finn hvor
mange �y Lufthansa har bestilt av de forskjellige typene.

Oppgave 4

Tidligere �øy SAS �ere ganger daglig mellom Alta og Tromsø. På �yvnin-
gene brukte de vanligvis en MD82 med plass til 150 passasjerer. På en av
avgangene våren 2001 var �yet helt fullt. Siden dette var en søndagsavgang
ble det kun solgt miniprisbilletter og fullprisbilletter. SAS solgte billetter på
denne avgangen for tilsammen 121750 kroner. En miniprisbillett kostet en
vei 400 kroner, mens en fullprisbillett kostet 1050 kroner.

a) Hvor mange av passasjerene reiste på henholdvis fullprisbillett og på
miniprisbillett? Sett dette opp som et likningssystem og løs dette.

b) Nå viste det seg i ettertid at det var noen som hadde tatt ut bonusreise
på den aktuelle avgangen. Bonusreisene er gratis, og SAS har derfor ingen
inntjening på disse. Forklar hvorfor det ikke lenger er mulig å fastslå hvor
mange som reiste på de ulike billettypene, når vi forutsetter at inntekten til
SAS er den samme som i spørsmål a).
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c) Hvordan påvirker antall bonusbilletter fordelingen mellom miniprisbillet-
ter og fullprisbilletter på den aktuelle avgangen? Hvor mange passasjerer kan
maksimalt ha reist på bonusbilletter på denne avgangen? Vi forutsetter igjen
at SAS sin inntekt er den samme som tidligere i oppgaven.

Oppgave 5

a) Vegard Tomteberget har vært heldig og fått tildelt en hyttetomt fra kom-
munen. I papirene står det at tomten er på 2000 kvadratmeter og at tomtens
omkrets er 180 meter. Det står videre at tomten har form som et rektangel,
men lengden og bredden på tomten er ikke oppgitt. Finn tomtens lengde og
bredde ved å sette opp et likningssystem.

b) Tomteberget liker ikke helt rektangelformen på tomten, og han har hen-
vendt seg til kommunen for å høre om tomten kan ha en annen form, og han
har fått til svar at han selv kan velg form på tomten så lengde omkretsen
ikke overstiger 180 meter. Hvilken form på tomten gir størst areal?
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Funksjoner

Oppgavesettene i funksjonslære inneholder oppgaver om lineære funksjoner,
andregradsfunksjoner og brøkfunksjoner. Det er to oppgavesett på hvert av
temaene. For alle tre temaene er oppgavene organisert slik at det ene settet
tar for seg de helt grunnleggende elementene i temaet, mens det andre settet
inneholder oppgaver som er av mer praktisk karakter. Oppgavesett 1 og 2
inneholder oppgaver med lineære funksjoner, oppgavesett 3 og 4 inneholder
oppgaver med andregradsfunksjoner og oppgavesett 5 og 6 inneholder opp-
gaver med brøkfunksjoner.

Temamessig går ikke disse oppgavesettene utover det som er pensum første
året på videregående skole, men det legges betydelig større vekt på forståelsen
av sto¤et enn det som er vanlig i videregående, spesielt gjennom de praktiske
oppgavene. Matematiske modeller står sentralt i oppgavene som er hentet fra
virkelige situasjoner, både det å kunne lage matematiske modeller og kunne
anvende dem på en fornuftig måte.

Oppgavene i oppgavesett 1 er grunnleggende oppgaver om lineære funksjoner.
Disse tingene bør være kjent for de �este, men jeg har likevel valgt å ta dem
med, da det erfaringsmessig ofte har vist seg at det er nødvendig å repetere
disse tingene. Oppgavesett 2 inneholder oppgaver som er knyttet til virkelige
situasjoner. Her må dere selv lage modellene og �nne funksjonen som kan
beskrive modellen. Oppgaver av denne typer er ofte uvante problemstillinger
for mange av studentene, men det er svært viktige problemstillinger som vis-
er hvordan matematikken kan anvendes i det praktiske liv.

Oppgavene i sett 3 handler om grunneleggende egenskaper for andregrads-
funksjonene, som å tegne grafen, �nne nullpunkter og å bruke grafen til å
løse likninger. Disse oppgavene bør være relativt greie å løse for de �este,
men som for de lineære funksjonene så viser det seg at mange trenger å friske
opp disse tingene. Oppgavene i sett 4 er praktiske problemstillinger som er
knyttet til andregradsfunksjoner. Oppgavene er basert på problemstillinger
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som stort sett er hentet fra økonomi og fysikk. Dette er områder som i stor
grad bruker andregradsfunksjoner i beskrivelse av modeller. Oppgavene i set-
tet er eksempler på matematiske modeller som anvendes for å løse problemer.

Oppgavene i oppgavesett 5 er grunnleggende oppgaver om brøkfunksjon-
er. Temamessig går det på egenskaper til funksjonene, tegne grafen, løse
likninger gra�sk og å �nne asymptoter. Dette er også ting som bør være
kjent fra videregående, men innen funksjonslære er det ofte i dette temaet at
forkunnskapene er svakest. Oppgavesett 6 inneholder praktiske oppgaver som
er knyttet til brøkfunksjonen. Som i sett 4 er eksemplene stort sett hentet
fra fysikken og fra økonomi. De første oppgavene på dette settet er relativt
enkle, mens de blir mer krevende på slutten. Spesielt oppgave 5 krever litt
innsikt og forståelse.
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Oppgavesett 1

Oppgave 1

Følgende funksjon er gitt:
f(x) = 2x� 3

a) Lag en tabell med funksjonsverdier, og tegn opp grafen i et koordinatsys-
tem.

b) Bruk grafen til å løse likningene:

f(x) = 0 og f(x) = 3

Oppgave 2

Tegn opp følgende to funksjoner i samme koordinatsystem:

f(x) = x+ 2
g(x) = �x+ 4

Bruk grafene til å løse likningen x+ 2 = �x+ 4. Kommenter resultatet.

Oppgave 3

a) En rett linje går gjennom punktene (1; 4) og (�3; 0). Finn likningen for
linjen.

b) En rett linje som går gjennom punktet (3; 1) har stigningstall på 2. Finn
likningen for linjen.

c) En rett linje krysser x-aksen i punktet (2; 0) og y-aksen i punktet (0; 2).
Finn likningen for linjen.

Oppgave 4

Sammenhengen mellom antall kilo epler og prisen på partiet er gitt i tabellen
under:

Ant. kg. 100 150 250 400
Pris i kr. 750 1125 1875 3000

a) Fremstill prisen gra�sk som en funksjon av antall kilo.
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b) La x stå for antall kilo. Finn et uttrykk for prisen P (x).

c) Hvor mye vil et parti på 200 kilo epler koste?

d) Bruk grafen til å �nne hvor mange kilo epler vi får for 2000 kroner.

Oppgave 5

Ta utgangspunkt i en lineær funksjon og lag en realistisk tekstoppgave der
denne funksjonen inngår. Bruk gjerne en av funksjonene fra en av de 3 første
oppgavene på settet.
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Oppgavesett 2

Oppgave 1

Ved bedømmelse av matematikkeksamen på allmennlærerutdanningen bruk-
te man tidigere en karakterskala fra 1.0 til 6.0 der 1.0 var best og 6.0 var
dårligst. Normalt ville fullt score på prøven være 100 poeng og gi karakteren
1.0 mens 0 poeng gav karakteren 6.0. For å �nne sluttkarakteren brukte man
en lineær funksjon.

a) Tegn en graf som viser sammenhengen mellom oppnådd poengsum og
karakteren.

b) Bruk grafen til å �nne hvor mange poeng det kreves for å bestå eksamen,
når dårligste karakter som gir bestått er 4.0.

c) Finn en funksjon som gir sammenhengen mellom poengsum og karakteren.

d) Bruk funksjonen til å �nne hvilken karakter som tilsvarer 65 poeng.

Oppgave 2

Vi skal i denne oppgaven se på sammenhengen mellom Celsius og Fahrenheit
grader. Sammenhengen er lineær, og vi vet at 0oC tilsvarer 32oF og at 100oC
tilsvarer 212oF .

a) Finn en funksjon som gir antall grader Fahrenheit når antall grader Cel-
sius er kjent.

b) Tegn opp grafen til funksjonen i et koordinatsystem.

c) Finn ut i fra grafen hvor mange grader Fahrenheit 50oC tilsvarer. Finn
også hvor mange grader Celsius 150oF tilsvarer.

d) Finn ved regning hvor mange grader Celsius 68oF tilsvarer.

e) Ved en bestemt temperatur har vi samme antall grader Fahrenheit som
Celsius. Finn denne.
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Oppgave 3

En klasse på 29 elever har vunnet 5500 kroner i junior Jeopardy. Disse pen-
gene ønsker klassen å bruke på en klassetur. Til klasseturen skal de leie en
buss som koster 2000 kroner. Overnatting koster 150 kroner for hver person
per natt. Klassen skal være borte en natt.

a) Hvor mye vil det koste for klassen hvis 25 av elevene i klassen skal være
med på turen?

b) Finn en funksjonsforskrift som viser hva turen koster klassen hvis x elever
skal være med på turen.

c) Tegn grafen til funksjonen du fant i b)

d) Bruk grafen til å �nne hvor mye penger klassen mangler hvis hele klassen
skal være med på turen. Hvor mye må hver av elevene betale ekstra?

Oppgave 4

SAS har alle dager utenom lørdager to daglige �yavganger som går direkte
mellom Oslo og Alta. Vi skal i denne oppgave se på hvor høyt �yet �yr ved
forskjellige tidspunkt. Fra litteraturen kan vi hente ut følgende opplysninger
om �yturen fra Oslo til Alta.

� Flyet starter klokken 16.20 i Oslo og bruker 2 timer på turen.
� Etter at �yet har tatt av, stiger det med 1500 fot i minuttet.
� Flyet �yr i en marsjhøyde på 37000 fot.
� Under nedstigningen synker �yet med 1800 fot i minuttet.

a) Hvor lang tid vil �yet bruke på å nå marsjhøyden på 37000 fot?

b) Finn tidspunktet for når �yet skal starte på nedstigningen mot Alta?

c) Finn en funksjon som viser sammenhengen mellom høyden til �yet og
tiden �yet har �øyet. Tegn også grafen til funksjonen.

På en av �yvningene i sommer var det tåke på Alta lufthavn, slik at �y-
et ikke kunne lande. Flyet �kk beskjed om å kretse over Alta i 8000 fot i
håp om at tåken skulle forsvinne. Etter at �yet hadde kretset over Alta i 30
minutter forsvant tåken, og �yet �kk beskjed om at det kunne lande.

39



d) Lag en skisse av grafen til funksjonen som viser sammenhengen mellom
høyden til �yet og tiden det har �øyet i dette tilfellet.

e) Grafer med samme form, som den i spørsmål d) kan brukes til å beskrive
mange situasjoner. Finn en annen sammenheng der en graf som den i spørsmål
d) kan brukes til å beskrive situasjonen. Tallene trenger selvsagt ikke å være
de samme som i spørsmål d).

Oppgave 5

I tabellen under er det gitt et anslag for Europas befolkning i årene 1950,
1960, 1970, 1980, 1990 og 2000. (Antall millioner)

År 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Befolkning 560 640 700 780 830 900

a) Tegn opp punktene i et koordinatsystem. Trekk opp en rett linje som
er tilpasset dataene i tabellen. (La 1950 tilsvare 0)

b) Finn ut i fra linjen du tegnet opp i a) et anslag over hvor stor befolkningen
var i 1975?

c) Finn funksjonsforskriften til linjen du har tegnet opp.

d) Bruk denne forskriften til å �nne et anslag over hvor stor befolkningen vil
være i år 2010.

e) Hvilke forutsetninger må vi gjøre for å kunne bruke en slik modell?
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Oppgavesett 3

Oppgave 1

Følgende funksjon er gitt:

f(x) = x2 + 5x+ 6

a) Lag en tabell med funksjonsverdier og tegn opp grafen.

b) Finn ut i fra grafen funksjonens bunnpunkt og funksjonens nullpunkter.

c) Hvilken sammenheng er det mellom funksjonens nullpunkter og funksjo-
nens bunnpunkt?

Oppgave 2

Funksjonen g(x) = �x2 � 2x+ 8 er gitt.

a) Tegn opp grafen til g(x).

b) Finn skjæringspunktene mellom grafen og koordinataksene.

c) Bruk grafen til å løse likningen g(x) = 5

Oppgave 3

a) Tegn opp grafene til følgende to fuksjoner i samme koordinatsystem:

f(x) = x2 + 3x+ 4
g(x) = 2x+ 6

b) Løs likningen
f(x) = g(x)

ved å bruke grafen du har tegnet.

c) Funksjonen h(x) er de�nert som h(x) = g(x)� f(x). Finn ut i fra grafene
du tegnet i a) h(x) sine nullpunkter og h(x) sitt toppunkt.

d) Lag en skisse av h(x) ut i fra resultatene fra spørsmål c).
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Oppgave 4

Vi har gitt 3 punkter: (0; 3), (1; 2), (2; 3). Disse 3 punktene er punkter på
grafen til en andregradsfunksjon.

a) Finn denne funksjonen. Kan du si noe om hva funksjonens bunnpunkt
blir ut i fra disse opplysningene?

b) Tegn grafen til funksjonen.

Oppgave 5

En bonde skal gjerde inn en hønsegård. Han bestemmer seg for å sette opp
gjerde slik at hønsegården har form som et rektangel. (Se �gur.) Han har 100
meter gjerde tilgjenglig.

HØNSEGÅRD

x

a) Finn en funksjon som bestemmer arealet på hønsegården når den ene siden
har lengde x. Tegn grafen til funksjonen.

b) Bonden er interessert i at hønsegården skal ha størst mulig areal. Hjelp
han med å �nne hvor lange sidene skal være for at arealet skal bli størst mulig.

c) Finnes det andre måter å sette opp gjerde på slik at arealet blir enda
større, dersom han fraviker kravene om at hønsegården skal ha form som et
rektangel? Begrunn svaret.
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Oppgavesett 4

Oppgave 1

Hans Luftvik er svært interessert i �y, og han har lenge ergret seg over at
det �nnes så få norske �yblader. Han har lyst til å starte et nytt �ymagasin.
Magasinet skal komme ut en gang i månden. Han har beregnet at kostnadene
per måned kan beskrives ved funksjonen

K(x) = 0; 0015x2 + 20x+ 50000

når han produserer x blader i måneden. Luftvik har videre beregnet at inn-
tektene per måned kan beskrives med funksjonen

I(x) = �0; 001x2 + 50x
når han selger x blader i måneden. Trykkeriet som Luftvik skal bruke har
kapasitet til å produsere 12000 blader i måneden.

a) Tegn opp grafen til kostnadsfunksjonen og inntektsfunksjonen i samme
koordinatsystem. Bruk grafene til å avgjøre hvor mange blader Luftvik må
produsere og selge hver måned for at bladet skal gi overskudd.

b) Gi en tolkning av hva de ulike leddene i K(x) og I(x) står for.

c) Finn en funksjon O(x) for overskuddet når det produseres og selges x
blader.

d) Tegn opp grafen til O(x) og avgjør hvor mye Luftvik må produsere og
selge for at overskuddet skal bli størst mulig. Hva blir overskuddet i dette
tilfellet?

Oppgave 2

En turist er uheldig og mister kameraet sitt utenfor stupet på Prekestolen.
Det er omlag 600 meter fra Prekestolen og ned til fjorden. Hvis vi ser bort
i fra luftmotstanden, vil kameraet etter t sekunder ha falt en strekning på s
meter som er gitt ved formelen

s(t) =
1

2
gt2
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der g er en konstant på 9; 8 og t er tiden.

a) Hvor langt har kameraet falt etter 5 sekunder?

b) Hvor lang tid vil det ta før kameraet tre¤er bakken?

c) Tegn opp en graf som viser hvor langt kameraet har falt etter t sekun-
der.

d) Kan du si noe om hvordan grafen til s(t) ville sett ut om vi tok hensyn
til luftmotstanden? Lag en skisse i samme koordinatsystem som i spørsmål c).

Oppgave 3

Vi skal se på bilens bremselengde. La B (meter) være bremselengden ved
farten v (km/t). Bremselengden kan da uttrykkes ved følgende formel:

B(v) = kv2

der k er en konstant. Konstanten k avhenger av veiforholdene. Ved tørr vei
kan vi sette k = 0; 005.

a) Hvor lang blir bremselengden for en bil som kjører i

i) 30 km/t
ii) 50 km/t
iii) 80 km/t
iv) 110 km/t

Kan du trekke noen konklusjoner om sammenhengen mellom fart og bremse-
lengde ut i fra disse tallene?

b) Tegn opp grafen til B(v) og bruk denne til å �nne hvor lang bremse-
strekningen blir ved en hastighet på 65 km/t.

c) Finn ved regning hvor stor hastigheten er når bremselengden er 40 meter.

d) Drøft hvordan konstanten k endrer seg når føreforholdene endrer seg,
for eksempel ved våt veibane, isete veibane o.l.
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Oppgave 4

I Sibir i Øst-Russland lever sibirtigeren. Forskerne har i lengre tid vært
bekymret for at den skal utryddes. For de siste årene har de imidlertid kon-
statert følgende gledelige utvikling:

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antall tigre 200 250 295 335 365 392 408

a) Tegn opp disse punktene i et koordinatsystem. Trekk opp en rett linje som
er tilpasset disse tallene. Finn likningen til denne linjen. (La 2000 tilsvare 0
på x-aksen.)

b) Bruk modellen til å �nne hvor mange tigre det anslagsvis vil være i år
2007 og i år 2010.

Forskerne mener imidlertid at forekomsten av sibirtigre kan beskrives bedre
ved å bruke andregradsfunksjonen

f(x) = �3x2 + 53x+ 200

c) Tegn opp denne funksjonen i samme koordinatsystem og vurder hvilken
modell som er best ut i fra tallmaterialet vi har tilgjengelig.

d) Hvor stor vil bestanden være med denne modellen i år 2007 og i år 2010?

e) Bruk den siste modellen til å gi et anslag for hvilket år bestanden vil
passere 430 dyr.

f) Hvilke begrensninger har disse to modellene og hvilken vil være best egnet
i tiden fremover?

Oppgave 5

I en bedrift som produserer hvitevarer regner man med at for å kunne dekke
alle kostnadene må det selges minst 1000 enheter av en type komfyr. Med
et salg på 1000 enheter regner bedriften med en kostnad på 4000 kroner per
enhet. Ved en produksjonen på 2000 enheter regner bedriften med en kosntad
på 3000 kroner per enhet. Bedriften regner med at sammenhengen mellom
produksjonsmengde og totalkostnad kan betraktes som lineær. Produksjonen
kan være maksimalt 3000 enheter.
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En markedsundersøkelse viser at etterspørselen etter bedriftens produkt er
lineær slik at totalinntekten kan uttrykkes med funksjonen

I(x) = �0; 5x2 + 4500x

a) Finn funksjonen som viser sammenhengen mellom de totale kostnadene
og produksjonen.

b) Finn funksjonen som gir sammenhengen mellom den totale produksjo-
nen og fortjenesten.

c) Tegn grafen til funksjonen du har funnet i punkt b).

d) Merk av på grafen det produksjonsnivå bedriften bør velge og den for-
tjeneste bedriften da får.

e) Finn beste produksjonsnivå og den tilhørende fortjenesten ved regning.
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Oppgavesett 5

Oppgave 1

Gitt funksjonen f(x) der

f(x) =
1

x� 1 x > 1

a) Lag en tabell for f(x) for forskjellige verdier av x. Se spesielt på x verdier
som ligger nær 1 og på store x verdier.

b) Tegn grafen til f(x). Hva skjer når x nærmer seg 1? Hva skjer når x
blir stor?

c) Bruk grafen til å løse likningen

f(x) = 2

d) La nå x < 1. Lag en tabell for f(x) for forskjellige verdier av x; og tegn
opp grafen i samme koordinatsystem som i b). Hva observerer du?

Oppgave 2

Gitt funksjonen g(x) der

g(x) = 1 +
2

x+ 1
x 6= �1

a) Lag en tabell for g(x) for forskjellige verdier av x. Se spesielt på verdier
som ligger nær �1.

b) Tegn opp grafen til g(x). Hva skjer når x nærmer seg �1? Hvilken verdi
går g(x) mot når x går mot uendelig? Begrunn svarene.

c) Finn nullpunktet til g(x) både gra�sk og ved regning.
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Oppgave 3

Følgende to funksjoner er gitt:

g(x) = x+ 1

f(x) = x+ 1 +
1

x
x 6= 0

a) Tegn opp g(x) opp i et koordinatsystem.

b) Tegn opp grafen til f(x) i samme koordinatsystem som g(x). (Husk å
tegne f(x) også for negative x verdier.)

c) Forklar og begrunn hvilken sammenheng er det mellom g(x) og f(x).

Oppgave 4

Funksjonen f(x) er gitt ved

f(x) = 2 +
1

x� 2 x 6= 2

a) Finn asymptotene til f(x) og tegn opp grafen til f(x) sammen med
asymptotene. Forklar hvordan du �nner asymptotene.

b) Finn funksjonens nullpunkt og skjæring med y-aksen.

c) Tegn opp grafen til g(x) der g(x) = x i samme koordinatsystem.

d) Løs likningen

2 +
1

x� 2 = x

ved regning og ved å bruke grafene til g(x) og f(x). Kommenter resultatet.
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Oppgave 5

Funksjonen f(x) er gitt ved

f(x) = x+ 2 +
1

x� 1 x 6= 1

a) Finn funksjonens asymptoter. Begrunn hvorfor asymptotene du har funnet
virkelig er asymptoter. Tegn inn grafen til funksjonen sammen med asymp-
totene i et koordinatsystem.

b) Finn funksjonens nullpunkter.

c) Funksjonen har et toppunkt og et bunnpunkt. Finn disse punktene.

d) Gi en begrunnelse for at hvis x er stor, så er f(x) � x+ 2.
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Oppgavesett 6

Oppgave 1

Ola Hansen skal kjøre bil fra Alta til Rafsbotn. Avstanden fra Rafsbotn
til Alta er 20 kilometer. Vi skal i denne oppgaven se på hvor lang tid Hansen
bruker på å kjøre strekningen. Fra fysikken har vi at sammenhengen mellom
tiden og gjennomsnittshastigheten er gitt ved

v =
s

t

der v er gjennomsnittshastigheten, s er strekningen og t er tiden.

a) Lag en tabell over hvor lang tid han bruker når han kjører i en gjen-
nomsnittshastighet på 30 km/t, 40 km/t, 50 km/t, 60 km/t og 70 km /t.
Tegn opp punktene i et koordinatsystem. Oppgi tiden i minutter.

b) Herr og Fru Lusesen skal også kjøre samme strekning. Lusesen kjører
aldri fortere enn 30 km/t. Lag en tabell over hvor lang tid Lusesen vil bruke
når han har en gjennomsnittshastighet på 20 km/t, 10 km/t og 5 km/t. Tegn
opp punktene i samme koordinatsystem. Hvordan vil det gå hvis hastigheten
blir enda lavere?

c) Hvor lang tid vil Gary Speed bruke på strekningen når han kjører i en
snitthasitghet på 80 km/t, 100 km/t og 120 km/t? Tegn opp punktene i
samme koordinatsystem. Hvordan det vil det gå hvis Speed øker hastigheten
ytterligere?

d) Hvor mange minutter vil Speed spare på å kjøre i en snitthastighet på
100 km/t i forhold til den mer normale snitthastigheten på 70 km/t? Hva
slags konklusjoner kan du trekke ut av dette?

Oppgave 2

Klasse 5b på Bossekop skole skal på helgetur til Bingis. De skal leie buss
som koster 2000 kroner for hele helgen. Overnatting koster 100 kroner for
hver natt per person. Klassen skal ha to overnattinger.

a) Hvor mye vil turen koste for hver elev hvis hele klassen på 30 elever
skal være med på turen?
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b) Finn en funksjon f(x) som viser hvor mye det vil koste for hver elev
å delta på klasseturen hvis x elever skal være med.

c) Tegn opp grafen til funksjonen f(x) som du fant i b).

d) Bruk grafen til å avgjøre hvor store utgiftene blir for hver elev hvis 25
elever skal være med på turen.

e) Skolens ledelse vil ikke akseptere at utgiftene blir større enn 300 kro-
ner per elev. Hvor mange må minst delta for at utgiftene skal bli 300 kroner
eller mindre per elev?

Oppgave 3

Et bedrift i Alta har kunder i hele Finnmark. Ofte er det behov for at
bedriftens ansatte må reise ut til kundene. Bedriften bruker leiebil til reisene
og har i den sammenheng inngått en avtale med et bilutleie�rma. I avtalen
er det tre forskjellige priser som bedriften kan velge blant. Sjefen i �rmaet
har lenge irritert seg over at de ansatte ikke alltid bruker det billigste al-
ternativet. Han har engasjert deg til å lage en oversikt over hvilket alterativ
som lønner seg ved forskjellige kjørelengder. De ulike prisalterativene er vist
under.

A: Pris på 1200 per døgn og fritt antall kilometer.

B: Pris på 800 per døgn og 300 kilometer inkludert. Det betales 2 kroner
per kilometer av det som er over 300 kilometer.

C: Ingen fast pris, men 5 kroner per kilometer fra første kilometer.

a) Finn en funksjon som viser kostnaden per kilometer for hver av de tre
alternativene, og tegn disse i samme koordinatsystem.

b) Finn hva kostnadene blir per kilometer ved kjørelengder på henholdsvis
150, 400 og 600 km, for billigste alternativ.

c) Hvor stor er prisforskjellen mellom billigste og dyreste alternativ ved 500
km kjøring.

d) Lag en oversikt som viser hvilket alternativ som er billigst for kjøring
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opp til 1000 km per døgn.

e) Et annet bilutleie �rma har kommet med et tilbud til bedriften. De tilbyr
bil for 1000 kroner døgnet og fritt antall kilometer. Dette �rmaet har kun
dette alternativet. Gi en kort vurdering av om det vil lønne seg for bedriften
og bytte til dette �rmaet.

Oppgave 4

I Bergen ble det i fjor åpnet et nytt badeland. Badelandet har ført sta-
tistikk over antall besøkende per uke siden åpningen. I tabellen under er
besøkstallene for noen av ukene etter åpningen gitt.

Uke 1 5 10 15 20 25 30
Besøkende 14000 4500 4300 4850 5700 6400 7450

a) Tegn inn punktene fra tabellen i et koordinatsystem.

b) Hva tror du forklaringen er på de store variasjonene i besøkstall?

c) Tegn funksjonen

f(x) = 200x+ 1000 +
12800

x

i samme koordinatsystem og forklar hvorfor den gir en god beskrivelse av
antall besøkende i badelandet.

d) Badelandet har regnet ut at de i snitt må ha 6500 besøkende i uken
for at de skal gå med overskudd. Bruk modellen over til å gi en vurdering
av hvordan driften har gått de 30 første ukene. (Det er ikke meningen at du
skal regne dette ut nøyaktig.)

e) Gi en kort vurdering av hvorvidt denne modellen vil være egnet for driften
i tiden fremover. Hvordan tror du det vil gå med badelandet i tiden fremover
ut i fra de opplysningene som er gitt i oppgaven?
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Oppgave 5

Et forlag har fått forespørsel om å trykke en ny lærebok i matematikk.
Bedriften har beregnet at kostnadene for hver lærebok som de trykker vil
bli

K(x) = 0; 02x+ 150 +
50000

x

Forlaget har kapasitet til å trykke 4000 lærebøker.

a) Gi en tolkning av hva de ulike leddene står for i kostnadsfunksjonen K(x).

b) Tegn opp grafen til K(x) og bruk grafen til å �nne hvor mange bøker
de må trykke for at enhetskostnadene skal bli minst.

c) Forlaget selger bøkene til en pris P (x) som er gitt ved funksjonen

P (x) = �0; 005x+ 240

Tegn opp grafen til P (x) i samme koordinatsystem, og bruk grafene til å
�nne hvor mange bøker de må trykke og selge for at prosjektet skal gå med
overskudd.

d) Hvor mange bøker må forlaget trykke og selge for at fortjenesten per
bok skal bli størst? Hvor stort blir overskuddet totalt med en slik produk-
sjon?

e) Bruk grafene til å gi et anslag over hvor mange bøker de må trykke og selge
for at den totale fortjensten skal bli størst mulig. Hvor stort blir overskuddet
i dette tilfellet?
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Kombinatorikk og
sannsynlighetsregning

Boken inneholder �re oppgavesett om kombinatorikk og sannsynlighetsreg-
ning. Oppgavene i disse settene går betydelig utover det som er pensum i
grunnskolen og videregående skole. Disse oppgavesettene er først og fremst
ment som et supplement til oppgavene i de ordinære lærebøkene. Oppgavene
i disse settene er også knyttet til praktiske problemstillinger, der de �este
av dem er hentet fra reelle situasjoner. Oppgavene er utformet slik at det er
forståelsen av sto¤et som blir vektlagt. Det er få av oppgavene som er av en
slik art at det bare er å putte inn i en formel. De aller �este oppgavene krever
at oppgavene analyseres og at det så legges en strategi for hvordan de kan
løses.

Oppgavesett 1 handler om grunneleggende kombinatorikk, som for eksem-
pel å regne ut antall kombinasjoner i forskjellige situasjoner. De �este opp-
gavene er basert på trekningssituasjoner. Oppgavene på dette settet er av
forskjellig vanskelighetsgrad. Noen av dem er relativt enkle, mens andre er
mer krevende. Spesielt oppgave 5 kan være krevende.

Oppgavesett 2 inneholder grunnleggende oppgaver i sannsynlighetsregning.
Disse bygger ikke på kombinatorikk, men dreier seg mer om selve sannsyn-
lighetsbegrepet. Oppgavene er også her av variende vanskelighetsgrad. Settet
starter med relativt enkle oppgaver, og vanskelighetsgraden øker noe etter-
hvert.

Oppgavesett 3 og 4 inneholder oppgaver i sannsynlighetsregning som er basert
på kombinatorikk. Oppgavene er stort sett basert på binomiske og hyper-
geometriske fordelinger, og en av oppgavene er en sammenlikning mellom
binomisk og hypergeometrisk fordeling. De �este av disse oppgavene er ut-
formet slik at det ikke bare er å putte tall inn i formelen for binomisk eller
hypergeometrisk sannsynlighet. Oppgavene krever normalt litt analyse før
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vi kan anvende formlene. Betinget sannsynlighet blir også så vidt berørt
gjennom en av oppgavene. Noen av oppgavene på disse settene er relativ
krevende.
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Oppgavesett 1

Oppgave 1

På midten av 90-tallet valgte studentene på allmennlærerutdanningen ved
Høgskolen i Finnmark 60 studiepoeng valgfag det 3. studieåret. Imidlertid
var det krav om at 30 av studiepoengene skulle være et praktisk-estetisk fag.
De resterende 30 studiepoengene kunne velges fritt blant de øvrige fagene.

I 1996 hadde Høgskolen et tilbud på �re praktisk-estetiske fag som hver
var på 30 studiepoeng og syv andre fag som også var på 30 studiepoeng,
deriblant matematikk.

a) Hvor mange forskjellige kombinasjoner med valgfag var det mulig for stu-
dentene å velge blant?

b) Hvor mange av disse kombinasjonene inneholdt matematikk?

Fra 1997 ble tilbudet lagt noe om. Fremdeles var det et tilbud på �re praktiske-
estetiske fag på 30 studiepoeng, men tilbudet blant de øvrige fagene var nå
tre fag på 30 studiepoeng og fem fag på 15 studiepoeng, deriblant to forskjel-
lige 15 studiepoengsenheter i matematikk.

c) Hvor mange kombinasjoner med valgfag hadde nå studentene mulighet
til å velge blant?

d) Hvor mange av disse kombinasjonene inneholdt matematikk?

Oppgave 2

En skoleklasse skal ha lotteri der inntekten skal gå til en klassetur. Klassen
har fått tillatelse til å selge 1000 lodd til 10 kroner stykket. I lotteri er det 5
gevinster med en total verdi på 2500 kroner.

a) Hvor mange forskjellige kombinasjoner med vinnerlodd er det mulig å
trekke ut?

b) Hvor mye vil klassen tjene hvis de selger ut alle loddene?

Nå viser det seg at politiet krever at det skal være minst 6 gevinster, så
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klassen får tak i en til gevinst, som de betaler 500 kroner for.

c) Hvor mange �ere kombinasjoner med vinnerlodd er det nå mulig å trekke
ut i forhold til med bare 5 gevinster? Hvor mye penger vil klassen tjene når
det viser seg at de bare �kk solgt 865 av loddene?

d) Kan du si noe om hvordan antall kombinasjoner med vinnerlodd vil utvikle
seg hvis antall gevinster økes ytterligere?

Oppgave 3

I en bolle ligger det 8 kuler. Av disse er 4 røde 3 gule og 1 svart. Vi skal
nå trekke ut 3 kuler fra bollen.

a) Hvor mange forskjellige kombinasjoner med kuler er det mulig å trekke ut?

b) Hvor mange kombinasjoner med bare røde kuler er det mulig å trekke
ut?

c) Hvor mange kombinasjoner er det mulig å trekke ut når den svarte kulen
skal være med?

d) Finn hvor mange av disse kombinasjonene som inneholder en kule av
hver farge.

Oppgave 4

Under olympiske leker løpes det 4 � 400 stafett. Hvert land har lov til å
ha med 6 løpere til stafettlaget, men bare 4 stykker kan løpe i �nalen.

a) På hvor mange forskjellige måter kan Sverige sette opp �nalelaget sitt
når de bare har med 4 løpere til OL?

b) USA har 6 løpere med på laget sitt. Hvor mange måter kan de sette
opp laget sitt på?

c) På hvor mange måter kan USA sette opp laget sitt når det på forhånd
er bestemt at Michel Johnsen skal løpe siste etappen?
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Oppgave 5

La oss si at følgende �re lag er klare for semi�nalen i den norske cupen i
fotball: Brann, Odd, Start og Tromsø. Et semi�naleoppsett kan være:

Brann�Odd
Start�Tromsø

I Norge blir oppsettet for semi�nalene i cupen trukket.

a) Hvor mange forskjellige semi�naleoppsett er det mulig å trekke ut? Gi
en kombinatorisk begrunnelse for ditt svar.

b) I kvart�nalen i cupen er det 8 lag som er med. Også her er det trek-
ning når det skal bestemmes hvem som skal spille mot hvem. Hvor mange
kvart�naleoppsett er det mulig å trekke ut? Forklar hvilke kombinatoriske
argument du har brukt i ditt resonemment.
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Oppgavesett 2

Oppgave 1

a) Vi skal i denne oppgaven se på hvor mange øyne vi får tilsammen på
to terninger. Kast to terninger samtidig 50 ganger og noter hva summen av
øynene blir på terningene. Finn antallet for de forskjellige utfallene og frem-
still dette i et søylediagramm. Hva observerer du?

b) Kan du på grunnlag av dette si noe om hvor sannsynlig de forskjellige
utfallene er?

c) Regn nå ut teoretisk hvor stor sannsynlighet det er for de forskjellige
utfallene. Hvordan stemmer dette overens med resultatene fra spørsmål a)?
Forklar årsaken til eventuelle uoverenstemmelser.

d) Dette delspørsmålet kan du gjøre hvis du behersker Excel regneark. I Ex-
cel er det en enkel sak å lage et regneark som simulerer kast med en terning.
Funksjonen AVRUND(TILFELDIG()*6+0,5;0) gir et tilfeldig heltall mellom
1 og 6. Lag et regneark som simulerer 1000 kast med to terninger. I Ex-
cel �nnes det en funksjon som heter ANTALL.HVIS. Den kan brukes til å
lage en frekvenstabell. Bruk denne til å �nne frekvensen til de forskjellige
utfallene, og bruk dette til å beregne sannsynligheten til de forskjellige ut-
fallene. Hvordan stemmer dette med den teoretiske modellen fra spørsmål b)?

Oppgave 2

Når kamper som står på tippekupongen blir avlyst blir tippetegnet trukket
ut ved tendenstrekning. Trekningen foregår ved at røde, hvite og blå kuler
legges opp i en bolle og en av kulene trekkes ut. Rød kule tilsvarer hjemme-
seier, hvit kule tilsvarer uavgjort og blå kule tilsvarer borteseier. Før kampen
trekkes, legges det alltid 4 kuler av hver farge i bollen, samt 20 kuler der
fargen tilsvarer utgangstipset til de 20 største avisene i Norge.

I serierunden i den norske eliteserien som spilles i morgen er kampene Brann�
Stabæk og Start�Tromsø avlyst og må derfor avgjøres ved tendenstrekning.
Samtlige aviser har Brann som favoritt, mens 6 aviser har Start som favoritt,
4 har Tromsø som favoritt og de øvrige har tippet uavgjort i kampen Start�
Tromsø.
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a) Hva er sannsynligheten for at Brann blir trukket ut som vinner i kam-
pen Brann�Stabæk?

b) Hvor stor er sannsynligheten for at det blir uavgjort i kampen mellom
Start og Tromsø?

c) Hva er sannsynligheten for at både Brann�Stabæk og Start�Tromsø blir
trukket til borteseier?

d) Jan Nilsen har tippet de øvrige 10 kampene riktig. Han har tippet seier
til Brann og Tromsø i de to avlyste kampene. Hvor stor er sannsynligheten
for at han vinner:

i) 12 rette ii) 11 rette iii) 10 rette

Oppgave 3

Ved Høgskolen i Finnmark var det våren 1998 60 studenter som avla avslut-
tende eksamen i matematikk ved allmennlærerutdanningen. Den avsluttende
vurderingen bestod av to eksamener der den ene er med vekt på matematiske
emner og den andre på didaktiske emner. I 1998 var det 45 % stryk på den
matematiske delen, 25 % stryk på den didaktiske delen og 20 % av studen-
tene støk på begge eksamene.

a) Hvor mange studenter strøk på begge eksamenene?

b) Anta at en student strøk på den didaktiske delen. Hvor stor er sannsyn-
ligheten for at vedkommende også strøk på den matematiske delen?

c) Hva er sannsynligheten for at studenten strøk på den didaktiske delen
når vi vet at han har strøket på den matematiske delen?

d) Hvor mange studenter strøk på minst en av eksamenene?

Oppgave 4

Åpne hjerteoperasjoner er etterhvert blitt ganske vanlig å utføre i Norge.
Statistisk sett viser det seg at 90 % av de hjerteopererte blir helt friske, 3 %
dør under operasjonen eller i forbindelse med operasjonen og 7 % overlever
operasjonen, men blir ikke bedre enn det de var før operasjonen.
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a) Haukeland sykehus i Bergen utfører normalt 500 åpne hjerteoperasjon-
er i året. Hvor mange av pasientene kan gjøre regning med å bli helt friske?

Ekteparet Gjert og Gjertrud Gjertsen skal begge hjerteopereres om ikke så
lenge. De funderer litt på hvor stor sjansen er for at begge vil bli helt friske,
begge vil dø, samt de andre mulighetene.

b) Hva er sannsynligheten for at begge vil dø som følge av operasjonen?

c) Hva er sannsynligheten for at den ene av ekteparet blir helt frisk, og
at den andre dør?

d) Hva er sannynligheten for at minst en av dem blir helt frisk og at begge
overlever?

e) Hvilke forutsetninger legger du til grunn for de beregningene du har gjort?
Er det andre forhold som kan spille inn i forhold til risikoen med en slik op-
erasjon?
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Oppgavesett 3

Oppgave 1

En kvinnelig student skal på jakt på Sørøya. Hun vet fra tidligere jaktturer
at sannsynligheten for å tre¤e en hare hun skyter mot er på 0,65. I løpet av
turen skyter hun mot 7 harer.

a) Hvor mange harer kan det forventes at hun skyter?

b) Hvor stor er sannsynligheten for at hun skal skyte 4 harer?

c) Hva er sannsynligheten for at hun minst skal skyte 3 harer?

Oppgave 2

En skoleklasse på Elvebakken skole er trukket ut til å delta i TV programmet
5-PÅ. Klassen skal stille med et lag bestående av 4 personer. Siden samtlige
elever i klassen har gode allmennkunnskaper, har klassestyreren bestemt at
de 4 som skal delta skal plukkes ut ved loddtrekning. Klassen består av 28
elever, 17 jenter og 11 gutter.

a) På hvor mange forskjellige måter kan de 4 personene trekkes ut?

b) Hvor stor er sjansen for at det bare trekkes ut jenter?

c) Hvor stor er sjansen for at det trekkes ut 3 gutter og en jente?

d) Hva er den mest sannsynlige fordelingen mellom jenter og gutter når det
trekkes tilfeldig? Forklar resultatet.

Oppgave 3

Vi tenker oss at en person har �re kort på hånden, der 3 av dem er spar
og 1 er hjerter. Du skal nå trekke to av disse kortene.

a) Når du trekker to kort, så kan du få to spar eller du kan få en spar
og en hjerter. Hva tror du rent intuitivt at det er størst sjanse for at du får?

b) Hvis dere har kort tilgjengelig så kan dere prøve å utføre dette forsøket i
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praksis. Gjør gjerne en 20�30 forsøk i hver gruppe, og samle resultatene fra
alle gruppene. Hvordan stemmer resultatne fra forsøket med det som dere
kom frem til i a)?

c) Finn matematisk hva sjansen er for at du trekker henholdsvis to spar
eller en spar og en hjerter.

Oppgave 4

Tore Styrenes er valgt inn i styret for Høgskolen i Finnmark. Styret har møter
første onsdag i måneden fra og med september til og med mai. Styrenes er
også med i bystyret til Alta kommune. Bystyret har bestemt at 3 av møtene
det året skal gå på onsdager, men han vet forløpig ikke hvilke onsdager det er
snakk om. Styrenes har i samråd med ordføreren og direktøren ved høgskolen
blitt enig om at hvis det blir kollisjon, så skal han gå på møtet i bystyret, og
sender varerepresentanten til møtet i høgskolestyret. Vi antar i oppgaven at
det er 30 onsdager som ligger innenfor de månedene som høgskolestyret har
sine møter.

a) Hva er sannsynligheten for at Styrenes ikke får noen møtekollisjoner?

b) Hva er sannsynligheten for at Styrenes får akkurat en møtekollisjon?

c) Hva er sannsynligheten for at det er minst to møtekollisjoner?

d) Hvor mange ganger er det rimelig å forvente at Styrenes er nødt til å
sende sin vararepresentant til møtet i høgskolestyret?

Oppgave 5

På en pub i Bergen kan du på tirsdagene kjøpe pils der prisen fastsettes
ved at du triller 6 terninger. Prisen du må betale er det antall øyne som
terningen viser.

a) Hvor stor er sjansen for at du kun skal betale:

i) 6 kroner
ii) 7 kroner
iii) 8 kroner
iv) under 10 kroner
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b) Et vennelag på 10 personer fra matematisk institutt skal gå ut på denne
puben. Hver person drikker 3 øl. Hvor stor er sannsynligheten for at minst
en av ølene vennelaget kjøper koster under 10 kroner?

c) Uteplassen vurder å gå over til å la prisen bli fastsatt ved at gjestene
triller en terning i stedenfor, og så la prisen være antall øyne multiplisert
med 6. Vil dette øke sjansen for å kjøpt øl som koster under 10 kroner?

d) Drøft hvordan en slik omlegging vil slå ut for gjestene.
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Oppgavesett 4

Oppgave 1

Jarle Fiskum som er studentrepresentant i høgskolestyret ved Høgskolen i
Finnmark, er ivrig lakse�sker, og det å kunne �ske i Altaelven er en opplevelse
som Fiskum setter svært høyt. Imidlertid er det vanskelig å få �skekort til
Altaelven. Hvem som får �skekort i elven avgjøres ved en trekning i begyn-
nelsen av mars måned. Det viser seg at de siste årene har bare 25 % av de
som er med i trekningen fått �skekort.

a) Hvor mange ganger kan vi forvente at Fiskum får �ske i Altaelven de
neste 10 årene?

b) Hva er sannsynligheten for at Fiskum får �ske akkurat 4 ganger i Altael-
ven i løpet av de kommende 10 årene? Kommenter kort hvilke forutsetninger
du legger til grunn for din fremgangsmåte.

Ved Høgskolen i Finnmark er det ca. 2000 studenter. Av disse antar vi at 1200
er kvinner. Nylig har det vært valg til Høgskolestyret, og studentene skulle
velge 3 studentrepresentanter. Vi tenker oss at valget skjer ved loddtrekning
blant alle studentene. (I virkeligheten foregår valget ved at noen kandidater
nomineres til valget og at man så stemmer på noen av disse kandidatene.)

Vi skal i denne oppgaven se på hvor stor sannynligheten er for at det blir val-
gt inn to kvinner og en mann i styret hvis utvelgelsen skjer ved loddtrekning.
Fiskum og en av medstudentene som heter Elvestrand, er uenige om hvordan
dette skal gjøres. Fiskum og Elvestrand argumenterer slik:

Fiskum

Han setter opp følgende uttrykk:

P =

�
1200
2

�
�
�
800
1

��
2000
3

� = 0; 4323

Han argumenterer med at vi totalt kan trekke ut 3 av 2000 studenter på
�
2000
3

�
måter. Av disse kombinasjonene vil det være

�
1200
2

�
�
�
800
1

�
som inneholder to

jenter og en gutt. Sannsynligheten skulle derfor bli som vist i uttrykket over.
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Elvestrand

Han setter opp følgende uttrykk:

P =

�
3

1

�
� 0; 62 � 0; 4 = 0; 4320

Han argumenterer med at det er 60 % jenter og 40 % gutter på skolen. Av
den grunn vil sannsynligheten for at første person som trekkes er jente være
0,6. Sannsynligheten for at andre person er en jente vil også være 0,6 og
sannsynligheten for at siste person er en gutt vil da være 0,4. Siden det ikke
betyr noe om gutten blir trukket ut som nummer 1, 2, eller 3, så må vi multi-
plisere uttrykket 0; 6�0; 6�0; 4med

�
3
1

�
. Dermed får vi uttrykket som vist over.

c) Det er ikke tilfeldig at disse to metodene gir tilnærmet likt svar. Drøft
hvilken av metodene som er den matematisk korrekte og hvorfor de gir et
tilnærmet likt svar.

Oppgave 2

Jan Fiskevik har kjøpt �skekort for et døgn i Tanaelven i sommer. På et
kast har han mange forskjellige utfall. Han kan få �sk, han kan få en �sk
på kroken som han mister, han kan sette sluken fast i bunnen eller han kan
sveive inn sluken uten at noe spesielt skjer. Ut i fra tidligere års erfaringer
har Fiskevik beregnet at sannsynligheten for de ulike utfallene er:

� Sannsynligheten for å få �sk er 0,02.
� Sannsynligheten for å få napp, men ikke få �sken opp på land er 0,13.
� Sannsynligheten for å sette sluken fast i bunnen er 0,15.
� Sannsynligheten for et kast uten at det skjer noe spesielt er 0,7.

Han har også bergenet at hvis han først setter sluken fast i bunnen, så er det
30 % sjanse for at han mister sluken. Vi antar at Fiskevik foretar 175 kast i
løpet av døgnet.

a) Finn hvor mange �sk det er rimelig å forvente at Fiskevik får i løpet
av døgnet i Tanaelven.

b) Finn hvor mange sluker Fiskevik må gjøre regning med at han mister
i løpet av døgnet sitt.
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c) Finn sannsynligheten for at Fiskevik får akkurat 4 �sker. Hvilke forut-
setninger legger du til grunn for dine beregninger?

d) Hvor stor er sannsynligheten for at Fiskevik klarer å få �sken opp på
land når han kjenner at �sken har bitt på kroken?

Oppgave 3

Klassen som tar kurset Matematikk 2 (M2) ved Høgskolen i Finnmark skal
på studietur til matematisk institutt ved Universitetet i Tromsø. For å �-
nansiere turen arrangerer klassen blant annet et kakelotteri. De selger 500
lodd og det er 3 like kaker i premie. En student kjøper et lodd i lotteriet. To
av studentene i M2 klassen er uenig om hvor stor sjanse studenten som har
kjøpt et lodd har for å vinne en kake.

Student A regner slik:

P = 1
500
+ 1

499
+ 1

498
= 0; 00601204

Han argumenterer med at det ved første trekning er 1
500

sjanse for å vinne,
1
499

sjanse ved andre trekning og 1
498

sjanse ved tredje trekning. Tilsammen
gir det en sannsynlighet på 0; 00601204:

Student B regner slik:

P = 3
500
= 0; 006

Han argumenterer med at det er 3 kaker og 500 lodd. Ergo skulle det være
3
500
= 0; 006 sjanse for å vinne en kake.

a) Hvem av studentene har rett? Det er ikke tilfeldig at metodene gir et
tilnærmet rett svar. Forklar hvorfor.

b) Klassen bestemmer seg for å sette ned en arrangementskomite til studie-
turen. Arrangementskomiteen skal bestå av 3 personer. Hvor mange ulike
komiteer er det mulig å lage når det er 30 studenter i klassen?

c) M2 klassen ved Høgskolen i Bodø synes ideen til M2 klassen i Alta med en
studietur til Tromsø er en god ide, og de har bestemt seg for å reise til Tromsø
sammen med M2 klassen fra Alta. Klassene i Alta og Bodø bestemmer seg
for å lage en felles arrangementskomite med 6 personer. Hvor mange ulike
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komiteer er det nå mulig å lage når vi forutsetter at det skal være med minst
to medlemmer fra hver skole i komiteen? Det er 20 studenter i Bodøklassen.

d) Hva er sannsynligheten for at det er �re medlemmer fra Bodøklassen
og to fra Altaklassen når utvelgelsen skjer ved loddtrekning? Kriteriet om
sammensetning av komiteen fra spørsmål c) skal legges til grunn.

Oppgave 4

Yatzy er et populært terningspill. Yatzy spilles med 5 terninger, og disse
kan kastes inntil 3 ganger. En kan velge å spare terninger fra tidligere kast.
Spillet går ut på å prøve å få forskjellige kombinasjoner. Kombinasjonen som
gir �est poeng er yatzy, dvs. samme antall øyne på alle terningene.

a) Hva er sannsynligheten for å få yatzy på første kast?

b) Tenk deg at du får �re femmere på det første kastet. Hva er sannsyn-
ligheten for at du nå får yatzy?

En klassisk situasjon som man føler ofte oppstår i yatzy er at en får 3 enere
på første kastet. Så er spørsmålet om en skal samle på de tre enerne og satse
på yatzy eller om en skal samle på noe annet.

c) Hva er sannsynligheten for at vi får akkurat 3 enere på første kastet?

d) Hva er sjansen for å få yatzy dersom vi har fått 3 enere på første kastet
og bestemmer oss for å samle på de tre enerne?

68



Fasit

Boken inneholder svar på alle oppgavene, med unntak av enkelte delspørsmål.
Spørsmålene der det ikke er svar er oppgaver der det er umulig å gi noe klart
svar, som f. eks. oppgaven med å trille to terninger. Også spørsmål der det
er bedt om å vise en regneregel er som oftest ikke tatt med i fasiten. Her
anbefales heller å studere en av de ordinære lærebøkene for mer utfyllende
forklaring. Stort sett er det svaret som er gitt i fasiten, men i noen tilfeller så
er det gitt mer utfyllende forklaringer. Dette gjelder spesielt de mer vanske-
lige oppgavene og de mer åpne oppgavene. Jeg har også tatt med gra�ske
fremstillinger der det er spurt om det. Fasiten bør brukes litt kritisk. Det
lønner seg å jobbe grundig med oppgavene og diskutere dem med andre før
dere bruker fasiten.
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Tallære

Oppgavesett 1

Oppgave 1

a) Når tallet er skrevet i titallssystemet, har sifrene følgende betydning:

Tallet 4 står for antall 100 (enere)
Tallet 5 står for antall 101 (tiere)
Tallet 2 står for antall 102 (hundrere)
Tallet 3 står for antall 103 (tusener)

b) 678 + 684 = 1362 c) 523� 394 = 129

Oppgave 2

a) 20 � 8 = 160 3 � 8 = 24
b) 23 � 8 = (20 + 3) � 8 = 20 � 8 + 3 � 8 = 160 + 24 = 184

Oppgave 3

a) A = 60 � 40 + 60 � 5 + 40 � 7 + 5 � 7 = 3015
b) 45 � 67 = 3015. Det er det samme som arealet av rektangelet.

Oppgave 4

a) Del først ut en hundrelapp til hver. Du kan så veksle de to hundrelap-
pene som er igjen i tiere. Du vil da ha 21 tiere totalt. Du kan så fordele
4 tiere til hver. Den siste tieren veksles i kronestykker slik at vi totalt har
igjen 15 kronestykker som fordeles 3 til hver. Det betyr at hver får 143 kroner.

b) Vi kan generalisere dette til en algoritme som vist under. Her blir det
gjort i to steg.

715 : 5 = 100 + 40 + 3
500
215
200
15
15
0

715 : 5 = 143
5
21
20
15
15
0
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c) Algoritmen kan også brukes på større tall som f. eks.

2016 : 36 = 56
180
216
216
0

Oppgavesett 2

Oppgave 1

a) Brøkene i stigende rekkefølge:

1
4
= 2

8
1
3

3
6

5
9

4
7

2
3

3
4

c) i) 10
6
= 12

3
ii) 6

4
= 11

2

Oppgave 2

c) Svarene blir:

i) 2
4
+ 2

3
+ 1

2
= 6

12
+ 8

12
+ 6

12
= 20

12
= 12

3

ii) 3
4
+ 4

6
� 1

3
= 9

12
+ 8

12
� 4

12
= 13

12
= 1 1

12

Oppgave 3

a) 4 � 1
3
= 4

3

b) 4 � 2
3
= 8

3
mens 42

3
= 4 + 2

3

c) Eksempel på tekstoppgave: "Vi har en brus�aske der det er 4
5
liter igjen.

Knut skal ha halvparten av dette. Hvor mye brus får han?"

e) i) 3
10

ii) 7
25

Oppgave 4

a) De kan tappe 10 halvlitere fra tønnen.

b) Svaret kan skrives som 5 : 1
2
= 10
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d) Eksempel. "Vi har en halvliter brus som skal fordeles på glass som rommer
1
4
liter. Hvor mange glass trenger vi?"

e) a
b
: c
d
= ad

bc

f) i) 1
2
: 1
3
= 3

2
= 11

2
ii) 3

5
: 4
20
= 3

Oppgave 5

a) i) 36
21
= 15

7
ii) 80

18
= 44

9

b) i) 131
2

ii) 74
5

iii) 2

c) i) 16
21

ii) 25
32

iii) 12
3

Oppgavesett 3

Oppgave 1

a) Si¤eret 7 står for antall enere, si¤eret 2 står for antall åttere, si¤eret 5 står
for antall åttere i annen. Dette er helt tilsvarende som for tall i titallsystemet.

b) i) 654syv = 333ti ii) 314fem = 84ti iii) 10011to = 19ti
c) i) 87ti = 153syv ii) 658ti = 811ni iii) 178ti = 12Atolv

der A står for ti enere.

Oppgave 2

a)
i) 354syv + 465syv = 1152syv
ii) 673ni + 357ni = 1141ni
iii) 749tolv + 245tolv = 992tolv

b)
i) 513seks � 435seks = 34seks
ii) 533syv � 366syv = 134syv
iii) 10101to � 1111to = 110to

Oppgave 3

a)
i) 3fire � 3fire = 21fire
ii) 6tolv � 23tolv = 116tolv
iii) 45seks � 35seks = 3031seks
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b)
i) 44fem : 3fem = 13fem
ii) 122syv : 5syv = 16syv
iii) 374ni : 12ni = 31; 15648ni

Oppgave 4

b)
i) 3; 2fire � 2; 3fire = 21; 22fire
ii) 9; 3tolv � 5; 6tolv = 42; A6tolv
iii) 56; 3syv : 1; 3syv = 41syv

Oppgave 5

a) Si¤eret 2 står for antall syvere, si¤eret 4 står for antall enere, si¤eret
3 står for antall syvdeler og si¤eret 5 står for antall 72 deler.

b)
i) 232; 44fem = 67; 96ti
ii) 123; 23tolv = 171; 1875ti
iii) 324; 52syv = 165; 755102408::::ti

Den siste tallet kan ikke gjøres om til et desimaltall med et endelig antall
si¤er. De 9 første desimalene er tatt med.

Oppgave 6

a)
i) 243; 2seks = 2431

3 seks

ii) 232; 13ni = 232 4
30ni

b)
i) 65; 5ti = 145; 3seks
ii) 765; 36ti = 1040; 321:::ni
iii) 543; 24ti = 1404; 145:::syv

Oppgave 7

a) i) 11
20 seks

ii) 1
11fem

b) i) 41
2 syv

ii) 125
30 seks
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Geometri

Oppgavesett 1

Oppgave 1

a) Arealet av ABCD = 30: Arealet av ABC = 15.
b) Arealet av en vilkårlig trekant er grunnlinje multiplisert med høyde delt
på to.

Oppgave 2

a) Her er en rekke interessante sammenhenger. De viktigste er:

6 AED = 6 ACB 6 ADE = 6 ABC 6 DAE = 6 BAC

AD
AB
= AE

AC
DE
BC

= AE
AC

AB
BC
= AD

DE

b) Vi bruker formlikhet for å �nne de ukjente sidene.

CD
CA
= DE

AB
) CA = CD�AB

DE
= 91

3

AC
AD

= BC
BE

) BC = AC�BE
AD

= 8

Oppgave 3

a) Trekanten som er vist i oppgaven innholder nok opplysninger til at høyden
på huset kan bestemmes. For å beregne høyden må vi bruke trigonometri.
Dette er imidlertid ikke pensum i grunnskolen, men vi kan bruke formlikhet.
Tegn f. eks. opp en trekant der AB er 20 cm lang, vinkel A er 90 grader og B
er 40 grader. Vi kan så måle med linjalen hvor høy AC er. Lengden på AC
vil tilsvare høyden på huset i meter.

b) En måte å beregne bredden på elven er å gå til punktet C og måle vinkelen
BCA. Så måler vi avstanden BC med målebåndet. Vi har da en trekant med
nok opplysninger til å beregne bredden på elven. Bruk papir og formlikhet
som i spørsmål a).
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Oppgave 4

a) Arealet til ABC er 24.
b) Arealet til DEC er 6, som er 1

4
av arealet til ABC.

Oppgave 5

Lengden til den minste kateten er akkurat halvparten av lengden til hy-
petenusen. Det kan enklest vises ved å tegne opp en likesidet trekant og så
nedfelle en midtnormal på en av sidene. Normalen vil da dele trekanten opp
i to like trekanter med vinkler på 30o, 60o og 90o. Den korteste siden i den
nye trekanten vil være halvparten av hypotenusen.

Oppgave 6

a) Betegn hypetenusen med x. Vi har da:

32 + 42 = x2 ) x =
p
32 + 42 = 5

b) Betegn lengden til BC med x. Da må lengden til AC være 2x. Dette
medfører at

62 + x2 = (2x)2 ) 62 = 3x2 ) x =
p
12 = 3; 46

Dette gir: BC = 3; 46 og AC = 6; 92

Oppgavesett 2

Oppgave 1

b) Vinklene på 45o og 30o kan konstrueres ved å halvere vinklene på hen-
holdsvis 90o og 60o. Vinkler på 22; 5o og 15o kan konstrueres ved å halvere
45 og 30 graders vinkler. Vinkler som kan settes sammen av tidligere nevnte
vinkler kan også konstrueres som f. eks. en vinkel på 75o.

Oppgave 2

a) Det er nok med tre opplysninger med et par unntak. Hvis det bare er
størrelsen på de tre vinklene som er kjent, så kjenner vi bare formen på
trekanten, men ikke størrelsen. Hvis vi kjenner en vinkel og to sider, så vil
en kunne konstruere to ulike trekanter ut i fra disse opplysningene.
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b) Trekanten slik den ser ut er vist på �guren på neste side.

45o

45o

7

7

A B

C

c) BC = 7 AC =
p
72 + 72 = 9; 9

d) Trekanten kalles for en rettvinklet og likebeinet trekant.

Oppgave 3

a) Arealet= 13; 86
b) 6 MBC = 30o MB = 3; 46

A B

C

4

30o

60oM

Arealet til trekant MCB er 1
4
av arealet til trekant ABC. Arealet til MCB

blir derfor 3,46.

Oppgave 4

b) MC =
p
AC2 � AM2 =

p
62 � 32 =

p
27 = 5; 2

MB =MC = 5; 2 Arealet til AMC er 7,79.

c) Firkanten ABCD er vist på �guren under.
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A M B

CD

3

60o 45o

60o

Firkanten ABCD er et trapes siden linjen AB og linjen CD er parallelle.
Trekanten ACD er en likesidet trekant, siden alle vinklene er 60o.

d) Arealet til �rkanten AMCD er tre ganger så stort som arealet til trekan-
ten AMC. Arealet til �rkanten AMCD er 23,38.

e) Arealet til �rkanten ABCD er 36,88.

Oppgavesett 3

Oppgave 1

a) AB = 5; 20 BC = 3
b) Figuren er en drake.
c) BD = 5; 20 Arealet er 15,59.
d) Du må utføre først en rotasjon på 120 grader og deretter en på 240 grad-
er. Trekanten vi får etter at de to rotasjonsavbildingene er utført, er vist på
�guren på neste side. Trekanten ABC er en del av denne.
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A
B

C

D

e) Arealet til trekanten er 46,77.

Oppgave 2

a) Trekanten er en likebeinet trekant. AB = 6; 93 og arealet er 6,93.
b) Trekanten som fremkommer etter de to speilingene er som vist på �guren
under.

A B

C

A’

c) Trekanten er en likesidet trekant. Arealet er 20,78.
d) Rotasjonsavbildinger på 120 grader og 240 grader gir samme �gur.
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Oppgave 3

b) AC = 8; 66 BC = 10 Arealet er 21,65.
c) B0BC er en likesidet trekant, og B0BB00C er en rombe med arealet 86,60.

A B

C

B’

B’’

d) BB00 = 17; 32 enheter.

Oppgave 4

a) Dette er en rettvinklet, likebeinet trekant.
b) Dette er også en rettvinklet, likebeinet trekant.
c) BM = 4; 24 Arealet er 9.
d) Figuren er et kvadrat. Hele konstruksjonen er vist under.

A
B

C

A’

M

C’

e) Vi kunne brukt tre rotasjonsavbildinger på trekant ABC, og det er 90
grader, 180 grader og 270 grader.
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Oppgave 5

b) Figuren er en regulær sekskant.

c) Vi kan f. eks. rotere 60 grader og 120 grader og deretter anvende speiling,
eller vi kan bruke bare speilinger.

d) Sentrum er i O og radiusen er 8 cm.

e) Radiusen er 6,93 cm.

A B

O
F

E D

C
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Algebra og likninger

Oppgavesett 1

Oppgave 1

a) Det enkleste er å se på arealet av �guren. Vi kan regne ut arealet til
det store rektangelet på to måter.

I: A = (a + b)(c + d) Vi tar her lengden ganger bredden til hele rektan-
gelet.

II: A = ac+ad+bc+bd. Vi regner her ut arealet til de �re mindre rektanglene.

Dette viser at regneregelen gjelder.

b) Vi kan her bruke �guren under.

ab

d

cd

a

c

b

1 2

43

Lengden av det store rektangelet er a, mens bredden er c. Igjen kan vi bruke
arealberegning. Vi ser her på arealet av rektangel 1.

I: A = (a� b)(c� d) ved å ta lengden ganger bredden.

II: A = ac� (cb� bd)� (da� bd)� bd = ac� cb� da+ bd

Det vi har gjort på II er å ta arealet av hele det store rektangelet og trukket
fra arealet av rektangel 2, 3 og 4.
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Oppgave 2

a) 4(a2 + 2) b) �x+ 2
c) �(a2 + b2) d) a2 � b2

Oppgave 3

a) Det denne studenten har gjort er å multiplisere hele uttrykket med (a �
1)(a+1), han har med andre ord økt verdien på uttrykket (a�1)(a+1) ganger.

b) For å �nne rett svar så kunne studenten delt sitt svar på (a � 1)(a + 1):
Dette gir

2a+ 2

(a� 1)(a+ 1) =
2(a+ 1)

(a� 1)(a+ 1) =
2

(a� 1)

c) Det mest nærliggende å gjøre er å �nne fellesnevner, og deretter utvide
brøkene slik at alle har samme nevner. De kan da trekkes sammen, og vi
�nner samme svar som i spørsmål b).

Oppgave 4

a)
3

a+ b
b)

2

a+ b
c)

2a

a2 + 4

Oppgave 5

a) (x� y)2 b) 1 c)
2

(a+ 2)2

Oppgavesett 2

Oppgave 1

a) Vi tar utgangspunkt i den gitte likningen og ser på hva som skjer når
vi �ytter x over fra høyre til venstre side. Vi trekker fra x på begge sider av
likhetstegnet og vi får da

2x+ 5� x = 10 + x� x

Vi ser da at på høyre side så vil x�en være borte, mens den er dukket opp på
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venstre side med minustegn foran.

b) i) x = 3 ii) x = �2 iii) x = �1

iv) Denne har ingen løsning. Hvis vi kvadrerer, vil vi få en likning som har
løsning x = �1. Setter vi x = �1 inn i likningen vil vi få

p
�3 på begge

sider, og det å ta kvadratrot av negative tall er ikke mulig.

Oppgave 2

a) x = 1 _ x = �5

b) x = 2 _ x = �6

Denne løses ved å addere 4 på begge sider. Venstre siden kan da omformes
til (x+ 2)2, og metoden fra a) kan anvendes.

c) Disse løses ved å omforme venstre siden til et kvadrat. I den første liknin-
gen så �ytter du 8 over på høyre side, og addererer deretter med 9 på begge
sider. Venstre siden kan da omformes til (x� 3)2 og likningen kan løses som
i spørsmål a). De andre løses på samme måte. Løsningen på likningene er:

i) x = 2 _ x = 4
ii) x = 3 _ x = 4
iii) x = 1 _ x = 3

Oppgave 3

a) x = �1 _ x = �4

Denne kan løses på �ere måter. Vi kan gange ut parantesene og få en stan-
dard andregradslikning. Enklere er det å kalle x+ 3 = y og sette dette inn i
likningen.

b) x = 0 _ x = �2 _ x = 3

Denne løses ved å sette x utenfor en parantes. Det vi står igjen med inne i
parantesen er en standard andregradslikning.

c) x = �2 _ x = �3
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Denne løses ved å sette x2 = y. Vi får da overført likningen til en andregrads-
likningen hvor y er den ukjente.

Oppgave 4

a) x = �3 b) Ingen løsning.

c) x = 0 _ x = 3 _ x = �5

d) x = �1. Når vi ganger med fellesnevner og regner ut, vil vi også �nne
løsningen x = 2. Dette er imidlertid ikke noen løsning, siden vi da får null i
nevneren i likningen.

Oppgave 5

a) x = 3, y = 2 b) x = �2, y = 4 c) x = 1, y = 2, z = 1

Alle disse tre likningssystemene har en entydig løsning. Fremstiller vi liknin-
gene gra�sk, vil vi se at de skjærer hverandre i et bestemt punkt som er
løsningen.

d) Denne har ingen løsning. Dividerer vi andre likningen med -2 så vil andre
likningen bli x + y = �1; 5. Venstre siden i likning en og to vil dermed bli
like, mens høyresiden er forskjellige. Hvis vi fremstiller likningene gra�sk, vil
vi se at vi får to parallelle linjer.

e) Denne har uendelig mange løsninger fordi disse likningene er like. Di-
viderer vi likning to med -2 vil vi få samme likning som likning en. En måte
å skrive løsningen på er å kalle f. eks. y for s. Løsningen kan da skrives som

x = 3 + 2s
y = s

der s kan være hvilket som helst tall. Fremstiller vi disse gra�sk, vil vi se
at vi får to sammenfallede linjer.
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Oppgavesett 3

Oppgave 1

a) En voksenbillett med avgiftene kostet 1306 kroner, mens en barnebillett
kostet 831 kroner.

b) Uten avgifter ville billettene kostet henholdsvis 950 og 450 kroner.

c) Billetten til de voksne kostet 2189 kroner, billetten til 5-åringen kostet
1589 kroner, mens 1 åringens billett kostet 180 kroner. Dette er prisen på
billettene inklusive avgifter.

Oppgave 2

a) Vi setter s = 0 og vi �nner at det vil ta 4,1 sekunder før den lander
på Komsatoppen.

b) Vi setter s = �212 og vi �nner at det vil ta 8,9 sekunder før ballen
tre¤er havet.

c) Vi kan tenke oss at vi skyter en ball opp i luften ved havover�aten og at
den passerer Komsatoppen med en hastighet på 20 meter i sekundet. Tiden
det har tatt for ballen og nå Komsatoppen tilsvarer den negative løsningen
på likningen. ( 4,9 sekunder )

Oppgave 3

a) Dette kan settes opp som et system med to likninger og to ukjente. Vi
kaller antall A330 for x og antall A340 for y.

x + y = 11
x + 1; 1y = 11; 5

Løser vi dette likningssystemet �nner vi at x = 6 og y = 5.

b) Dette kan settes opp som et likningsystem med tre likninger og tre ukjente.
Vi kaller antall A321 for x, A330 for y og antall A340 for z.

x + y + z = 35
0; 6x + y + 1; 1z = 31

y + z = 22
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Løser vi dette likningssystemet �nner vi at x = 13, y = 10 og z = 12.

Oppgave 4

a) Kall f. eks. antall som reiser med fullprisbillett for x og antall på minipris
for y. Du kan nå sette opp følgende likningssystem

x + y = 150
1050x + 400y = 121750

Hvis vi løser dette systemet, vil vi �nne at x = 95 og y = 55, som da tilsvarer
antall fullpris- og miniprisbilletter.

b) Setter vi dette opp som en likning, vil vi få et system med 2 likninger og 3
ukjente. Dette er et ubestemt likningssystem der svaret ikke bestemmes enty-
dig. Vi kan imidlertid �nne �ere kombinasjoner som passer med de oppgitte
tallene.

c) Maksimalt antall bonuspassasjerer vil være 26. Det kan virke nærliggende
å dele 121750 på 1050. Vi får da ut 115,95. Hvis vi tenker oss at om vi f. eks.
selger 116 fullprisbilletter og har 34 bonusbilletter vil inntekten bli 121800,
som er 50 kroner mer enn det skal være. Vi er her nødt til å �nne en kom-
binasjon mellom fullprisbilletter og miniprisbilletter som tilsammen gir en
inntekt på 121750. Ved litt prøving og feiling vil vi �nne at 111 fullprisbil-
letter og 13 miniprisbilletter gir en inntekt på 121750 kroner. Dette er det
laveste antall betalende passasjerer vi kan ha for å få den inntekten vi skal ha.

Oppgave 5

a) Vi kaller lengden på tomten for x og bredden for y. Vi kan da sette opp
følgende likningssystem.

x � y = 2000
2x+ 2y = 180

Hvis vi løser den andre likningen med hensyn på x får vi x = 90� y. Dette
setter vi inn i første likningen, som da blir y2�90y+2000 = 0. Løser vi denne
andregradslikningen, får vi at bredden enten er 40 eller 50 meter. Tilsvarende
lengde vil da bli 50 eller 40 meter.

b) En sirkelformet tomt gir det største arealet. Arealet vil da være 2578
kvadratmeter. Skal tomten ha form som en �rkant er et kvadrat det beste.
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Funksjonslære

Oppgavesett 1

Oppgave 1

a)
x 0 1 2
f(x) �3 �1 1

4 2 2 4

4

2

2

4

b) f(x) = 0) x = 1; 5 og f(x) = 3) x = 3

Oppgave 2

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
2

2

4

6

8

x = 1

Se på hvor grafene skjærer hverandre. x verdien der hvor de skjærer hveran-
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dre er løsning på likningen.

Oppgave 3

a) y = x+ 3 b) y = 2x� 5 c) y = �x+ 2

Oppgave 4

0 100 200 300 400
0

1000

2000

3000

b) P (x) = 7; 5x c) 1500 kroner d) 266,67 kilo med epler

Oppgave 5

Eks. Når en person bestiller drosje, starter taksameteret på 45 kroner. Deretter
betales det 12 kroner kilometeren. Prisen på turen kan da beskrives med
funksjonen P (x) = 12x+ 45, der x er antall kilometre.

Oppgavesett 2

Oppgave 1

Her er det poengsummen som er den kjente og karakteren som er ukjent.
Det er da vanlig å bruke poengsummen som x-aksen og karakteren som y-
aksen. Det ville imidlertid ikke vært galt å gjøre det motsatte. Funksjonen
som er beskrevet i fasit på spørsmål c) er basert på at poengsummen er på x-
aksen. Svarene på b) og d) blir de samme uansett hvordan en tegner den opp.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

1

2

3

4

5

6

b) 40 poeng c) y = �0; 05x+ 6 d) 2; 75 � 2; 8

Oppgave 2

a) y = 1; 8x+ 32

30 20 10 10 20 30 40 50

40

20

20

40

60

80

100

120

c) 50oC = 122oF , 150oF = 65; 6oC
d) 68oF = 20oC e) �40oF = �40oC

Oppgave 3

a) 5750 kr b) y = 150x+ 2000
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0 10 20 30
0

2000

4000

6000

8000

d) Klassen mangler 850 kroner. Det blir 29,30 kr � 30 kr som hver må
betale ekstra.

Oppgave 4

a) 24 minutter og 40 sekunder. b) 17.59.27

c) Funksjonen er gitt ved

f(x) =

8<:
1500x når klokken er mellom 16.20 og 16.45
37000 når klokken er mellom 16.45 og 17.59
�1800x+ 216000 når klokken er mellom 17.59 og 18.20

0 20 40 60 80 100 120
0

10000

20000

30000

d) Grafen vil se se ut som vist på �guren på neste side.
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0 20 40 60 80 100 120 140
0

10000

20000

30000

e) En situasjon kan være: Du skal kjøre en tur med bilen. Du starter i en 80
sone og aksellererer opp til 80 km/t. Deretter kjører du en viss tid i 80 km/t.
Så kommer du til en 50 sone og bremser ned til 50 km/t. Du kjører så i 50
km/t en stund. Deretter bestemmer du deg for å stoppe og bremser ned til
bilen har stoppet. Hvis du nå tegner opp en graf som viser bilens hastighet
som funksjon av tiden så vil den ha samme form som den i spørsmål d)

Oppgave 5

I denne oppgaven kan funksjonen som du �nner kanskje være noe forskjel-
lig i forhold til det vi har oppgitt. Dette har sammenheng med at det kan
være variasjoner på linjen som er tegnet opp. Svarene bør imidlertid ligge i
nærheten av det som er oppgitt.

b) 735 mill. c) y = 7x+ 560 d) 980 mill.

e) For å kunne bruke en slik modell forutsettes det at befolkningen øker
tilnærmet lineært med samme vekst som de siste 50 årene. Dette vil kanskje
gjelde på kort sikt, men modellen er neppe brukbar til å beskrive befokningen
om 100 år.

91



Oppgavesett 3

Oppgave 1

a)
x �5 �4 �3 �2; 5 �2 �1 0
f(x) 6 2 0 �0; 25 0 2 6

6 5 4 3 2 1 1 2 3

4

2

2

4

6

8

10

b) bunnpunkt: (�2:5;�0:25) nullpunkt: (�2; 0) og (�3; 0)

c) Bunnpunktet ligger midt mellom nullpunktene.

Oppgave 2

5 4 3 2 1 1 2 3

6

4

2

2

4

6

8

b) x-aksen: (�4; 0) og (2; 0), y-aksen: (0; 8) c) x = �3 _ x = 1
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Oppgave 3

3 2 1 1 2
2

2

4

6

8

10

12

b) x = �2 _ x = 1
c) Nullpunkt: (�2; 0) og (1; 0), toppunkt: (�0:5; 2:25)

Oppgave 4

a) y = x2 � 2x+ 3, bunnpunkt for x = 1

Denne løses ved å sette inn de 3 punktene i en generell andregradsfunksjon
y = ax2 + bx+ c. Vi får da 3 likninger og 3 ukjente.

a � 02 + b � 0 + c = 3
a � 12 + b � 1 + c = 2
a � 22 + b � 2 + c = 3

Når vi trekker sammen dette får vi

a + b + c = 2
4a + 2b + c = 3

c = 3

Dette likningssystemet kan løses ved å bruke teknikkene fra algebrasettene.
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Oppgave 5

a) A(x) = �x2 + 50x

0 10 20 30 40 50
0

100

200

300

400

500

600

b) Alle sidene er 25 meter og A = 625 m2. Hønsegården vil da ha form
som et kvadrat.

c) Ja, hvis hønsegården har form som en sirkel med omkrets på 100 me-
ter. Arealet vil da være 796 m2. Det er også mange andre former som gir
større areal enn kvadratet, f. eks. en regulær 6-kant, regulær 8-kant osv.
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Oppgavesett 4

Oppgave 1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

100

200

300

400

500

Enheten på y-aksen er tusen. Det vil si at 100 tilsvarer 100000
a) Mellom 2000 og 10000 blader.
c) O(x) = �0; 0025x2 + 30x� 50000:
d) 6000 blad. Overskuddet vil bli 40000 kroner.

2000 4000 6000 8000 10000 12000

40000

20000

0

20000

40000

Oppgave 2

a) 122,5 meter b) ca. 11 sekunder
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0 2 4 6 8 10
0

100

200

300

400

500

600

d) Kurven vil bli �atere og kameraet vil i en reell situasjon der det taes
hensyn til luftmotstanden, bruke lengre tid til bakken enn det som er bereg-
net i spørsmål b).

Oppgave 3

a) i) 4,5 meter ii) 12,5 meter iii) 32 meter iv) 60,5 meter
Bremselengden øker ikke jevnt med farten.
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b) 21 meter c) 90 km/t
d) Når veibanen blir glatt, øker bremselengden og k vil øke tilsvarende.

Oppgave 4

a) y = 35x + 215. NB! Siden vi her trekker linjen på øyemål så kan det
være at dere har fått svar som avviker noe fra fasiten
b) år 2007: 460 tigre, år 2010: 565 tigre.
d) år 2007: 424 tigre, år 2010: 430 tigre
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e) På slutten av år 2007 og i år 2010. .
f) Den siste er best egnet i perioden 2000 til 2006. Hva som er best egnet
i fremtiden er vanskelig å si. Med den siste modellen vil bestanden dø ut i
løpet av 20 år. Vi får håpe at så ikke skjer.

Oppgave 5

a) K(x) = 2000x+ 2000000
b) F (x) = I(x)�K(x) = �0; 5x2 + 2500x� 2000000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

2

1

0

1
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Enheten langs y-aksen er millioner.

e) Produksjonsnivå på 2500 gir størst fortjeneste. Fortjenesten vil da bli på
1125000 kroner.

Oppgavesett 5

Oppgave 1

a)
x 1; 01 1; 1 1 2 3 4 5 10
f(x) 100 10 X 1 0; 5 0; 33 0; 25 0; 11

b) Når x nærmer seg 1, går f(x) mot uendelig. Når x går mot uendelig,
går f(x) mot 0.
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c) f(x) = 2) x = 1; 5

d)
x 0; 99 0; 9 0 �1 �2 �3 �4 �8
f(x) �100 �10 �1 �0; 5 �0; 33 �0; 25 �0; 2 �0; 11

3 2 1 1 2 3 4 5

10

5

5

10

Grafen er symmetrisk om punktet (1; 0).

Oppgave 2

a)
x �5 �4 �3 �2 �1; 5 �1 �0; 5 0 1 2 3
g(x) 0; 5 0; 33 0 �1 �3 X 5 3 2 1; 67 1; 5
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b) Når x nærmer seg �1 går f(x) mot pluss/minus uendelig avhengig av fra
hvilken side vi nærmer oss �1. Når x går mot uendelig, går f(x) mot 1.
c) Nullpunkt for x = �3

Oppgave 3

4 3 2 1 1 2 3 4 5
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c) Når x er stor, vil f(x) � g(x) fordi når x blir stor, så vil leddet 1
x
være

liten og funksjonene vil være tilnærmet like. Tilsvarende sammenheng får vi
også når x blir et stort negativt tall.

Oppgave 4

a) x = 2 og y = 2
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b) Nullpunkt: (1:5; 0), skjæring med y-aksen: (0; 1:5)

d) x = 1 _ x = 3

x-verdiene der grafene til f(x) og g(x) skjærer hverandre vil være løsning
til likningen.

Oppgave 5

a) x = 1 og y = x+ 2
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b) Nullpunkter: (�1�
p
5

2
)

c) Toppunkt: (0; 1), bunnpunkt: (2; 5)
d) Hvis x er stor, så vil leddet 1

x�1 gå mot 0 og f(x) � x+ 2
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Oppgavesett 6

Oppgave 1

a)
v(km/t) 30 40 50 60 70
t(min) 40 30 24 20 17

b)
v(km/t) 20 10 5
t(min) 60 120 240

c)
v(km/t) 80 100 120
t(min) 15 12 10
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Enheten på y-aksen er minutter. Denne �guren inneholder grafene fra spørsmål
a, b og c.

d) Han vil spare ca. 5 minutter. Konklusjoner er at det er lite tid å spare på
å kjøre 20�30 kilometer over fartsgrensen.

Oppgave 2

a) 267 kroner b) y = 200 + 2000
x

101



0 10 20 30
0

100

200

300

400

500

d) 280 kroner e) 20 elever

Oppgave 3

a) Funksjonene for de forskjellige alternativene er:

A: f(x) = 1200
x

B: f(x) =
�

800
x

mellom 0 og 300 km.
200
x
+ 2 over 300 km.

C: f(x) = 5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

2
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b)
Ved 150 km: 5 kroner per km (alt. C).
Ved 400 km: 2,50 kroner per km (alt. B).
Ved 600 km: 2 kroner per km (alt. A).

c) Forskjellen er 2,60 kroner per kilometer og det utgjør tilsammen 1300
kroner. Alt. C er klart dyrest, mens alt. A og B er like billige.
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d) Fra 0 til 160 km er alternativ C det billigste. Fra 160 til 500 kilome-
ter er alternativ B det billigste, og for kjøring over 500 kilometer er A det
billigste.

e) For en enkelt tur vil det nye tilbudet være bedre for over 400 km kjøring,
mens det gamle er bedre for kortere distanser enn 400 km. Hva som vil lønne
seg for bedriften er umulig å si så lenge vi ikke vet noe mer om kjøremøn-
steret til bedriften. Hvis �ertallet av turene er på over 400 kilometer, vil det
lønne seg å bytte �rma, noe som ikke er usannsynlig siden �rmaet holder til
i Finnmark.

Oppgave 4

b) Forklaringene kan være mange. En forklaring kan være at folk var nysgjer-
rig på hvordan badelandet var når det var åpnet og at folk strømmet til de
første ukene. Etter at folket hadde fått tilfredstilt den første nysgjerrigheten,
sank besøkstallene. Etterhvert oppdaget folk at badelandet var ganske bra,
og besøkstallene begynte å stige igjen.

c) Hvis vi sammenlikner grafen til funksjonen og de virkelige tallene, så ser
vi at det stemmer rimelig bra overens.

0 10 20 30
0

5000

10000

15000

d) Driften de 30 første ukene har gått med underskudd. Ser vi på grafen
så ser vi at driften har gått med underskudd fra uke 3 til 24. Da hjelper det
dessverre ikke at driften gikk veldig bra de første ukene og med overskudd
de siste 6 ukene. Nøyaktige utregninger viser at det har vært ca. 20800 færre
besøkende enn det som skal til for å gi positiv drift.

e) Ut i fra denne modellen vil antall besøkende øke med ca. 200 i uken i
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tiden fremover. Dette kan kanskje være riktig for en tid fremover, men før
eller siden vil nok besøkstallet �ate ut og gjøre modellen uegnet. Fremtidsut-
siktene til badelandet er det ikke så lett å si noe om. De har etter et halvt
års drift begynt å drive med overskudd. Holder besøkstallene seg på dette
nivået, så bør det være muligheter for lønnsom drift.

Oppgave 5

b) 1581 bøker
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c) mellom 687 og 2913 bøker
d) 1414 bøker, overskudd: 27275 kroner
e) 1800 bøker, overskudd: 31000 kroner

Kommentar til svarene: Svarene i fasiten på denne oppgaven er regnet ut
ved å bruke derivasjon. Om dere bruker grafen til å lese av svarene, slik
meningen er, vil det være umulig å �nne så nøyaktige svar.
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Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Oppgavesett 1

Oppgave 1

a) 28 kombinasjoner b) 4 kombinasjoner
c) 52 kombinasjoner d) 28 kombinasjoner

Oppgave 2

a) 9; 90 � 1014 kombinasjoner. Vi har her forutsatt at det er 5 ulike gevinster
der rekkefølgen er avgjørende. Hvis det derimot hadde vært 5 like gevinster,
så spiller det ikke lenger noen rolle om vi vinner 1. eller 5. gevinsten. Bruker
vi denne modellen, ville svaret blitt

�
1000
5

�
= 8; 25 � 1012: Slik oppgaven er for-

mulert er begge modellene like riktige, da det ikke står noe i oppgaveteksten
om gevinstene er like eller ikke. Fasiten på resten av oppgaven er basert på
den første modellen.

b) 7500 kroner.

c) 9; 85 � 1017 kombinasjoner, eller 995 ganger så mange som med 5 gevin-
ster. Fortjenesten blir 5650 kroner.

d) Antall kombinasjoner øker i størrelsesorden med 1000 for hver ekstra
gevinst.

Oppgave 3

Også i denne oppgaven er det litt spørsmål om hvordan en tolker den. En
måte er å si at uansett hvilken av de 3 røde kulene vi trekker ut, så er det en
kombinasjon. En annen mulighet er å betrakte disse som forskjellige kombi-
nasjoner. For å illustrere dette kan vi f. eks. merke de røde kulene R1, R2,
R3 og R4. I siste modellen vil kombinasjonen R1R2R3 og R1R2R4 være to
forskjellige, mens i første modell er disse to den samme. I fasiten er den andre
modellen lagt til grunn.

a)
�
8
3

�
= 56 b)

�
4
3

�
= 4
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c)
�
7
2

�
= 21 d)

�
4
1

�
�
�
3
1

�
�
�
1
1

�
= 12

Oppgave 4

a) 4! = 24 måter b) 6�5�4�3 = 360 måter
c) 5�4�3 = 60 måter

Oppgave 5

a) 3 oppsett

b) (
8
2)�(

6
2)�(

4
2)

4!
= 105 oppsett

Oppgavesett 2

Oppgave 1

c) Sannsynligheten for de ulike utfallende ved bruk av en matematisk modell
er vist under.

Antall øyne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P 1

36
2
36

3
36

4
36

5
36

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

Årsaken til forskjellene mellom det vi observerer i praksis og den teoretiske
modellen kan skyldes at vi har kastet relativt få kast.

d) Med 1000 kast er det rimelig godt samsvar mellom excelmodellen og den
teoretiske modellen. Avvikene ligger er på ca. 0,01, men av og til opp mot
0,03. Enda mer nøyaktig blir det med 5000 kast. Da er avvikene minimale.

Oppgave 2

a) P = 24
32
= 0; 75 b) P = 14

32
= 0; 44 c) P = 4

32
� 8
32
= 0; 03

d)

P (12 rette) = 24
32
� 8
32
= 0; 19

P (11 rette) = 24
32
� 24
32
+ 8

32
� 8
32
= 0; 63

P (10 rette) = 8
32
� 24
32
= 0; 19
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Oppgave 3

a) 12 studenter b) P = 0; 8
c) P = 0; 44 d) 30 studenter

Oppgave 4

a) 450 personer b) P = 0; 0009
c) P = 0; 054 d) P = 0; 936

e) Her er det mye som kan spille inn. Tallene som er gitt i oppgaven er
statistikk basert på tidligere erfaringer. En pasient sin helsetilstand før op-
erasjonen har stor betydning for risikoen. En pasient som er svært dårlig før
operasjonen har større riskio for å dø enn en pasient som har god helse. Også
andre ting kan spille inn, som f. eks. arvelige sykdommer og medfødte feil.

Oppgavesett 3

Oppgave 1

a) 4-5 harer
b) P (4) =

�
7
4

�
�0; 654 �0; 353 = 0; 27

c) P (minst 3) = 1� P (0)� P (1)� P (2) = 0; 94

Oppgave 2

a)
�
28
4

�
= 20475

b) P (bare jenter) = (174 )(
11
0 )

(284 )
= 0; 12

c) P (3 gutter og 1 jente) = (171 )(
11
3 )

(284 )
= 0; 14

d) Sannsynligheten for å trekke 3 jenter og 1 gutt er like stor som å trekke 2
gutter og 2 jenter. Begge disse fordelingene har en sannsynlighet på 0,37.

Oppgave 3

a) De �este vil normalt anslå at sjansen for to spar er rundt 60�70%

b) Siden det er et praktisk forsøk det er snakk om, så kan vi ikke gi noe
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eksakt svar. Men gjøres det mange forsøk, så bør det være omtrent samme
andel av de to mulige utfallene.

c) Det er like stor sjanse for å trekke to spar som det er for å trekke en
spar og en hjerter.

Oppgave 4

a) P (0) = (90)�(
21
3 )

(303 )
= 0; 33

b) P (1) = (91)�(
21
2 )

(303 )
= 0; 47

c) P (2 eller mer) = 1� P (0)� P (1) = 0; 21

d) Det er rimelig å forvente en møtekollisjon.

Oppgave 5

a) Sannsynligheten for de forskjellige utfallende er gitt i tabellen under.

P (6 kroner) =
�
1
6

�6
= 2; 14�10�5

P (7 kroner) = 6�
�
1
6

�6
= 1; 29�10�4

P (8 kroner) = 6�
�
1
6

�6
+
�
6
2

�
�
�
1
6

�6
= 4; 50�10�4

P (9 kroner) = 6�
�
1
6

�6
+
�
6
3

�
�
�
1
6

�6
+
�
6
2

�
�
�
1
6

�6 �2 = 1; 20�10�3
P (< 10) = P (6) + P (7) + P (8) + P (9) = 1; 80�10�3

Forklaring: For å få øl til 6 kroner trilles bare enere. For å få øl til 7 kroner
trilles fem enere og en toer. For å få øl til 8 kroner trilles enten en treer og
resten enere eller to toere og resten enere. For å få øl til 9 kroner må det
trilles enten fem enere og en �rer, �re enere, en toer og en treer eller tre
enere og tre toere.

b) P = 0; 05

c) Den nye måten vil øke sjansen til å få kjøpt øl til under ti kroner fra
1; 8�10�3 til 0; 17.

108



d) Sjansen for å kjøpt billig øl øker betydelig, det samme gjør imidlertid
sjansen for å måtte betale dyreste pris på pilsen. Ved kjøp av mange nok øl
vil gjennomsnittsprisen bli den samme. En interessant arbeidsoppgave dere
kan prøve dere på er å trille terninger 50 ganger og se hva gjennomsnittsprisen
blir med begge metodene.

Oppgavesett 4

Oppgave 1

a) 2�3 ganger b) P = 0; 15

c) Fiskum har rett. Elvestrand har en liten feil i sitt resonnement. Han bruk-
er en binomisk modell, og den er for så vidt korrekt. Problemet er at han
opererer med en fast sannsynlighet på 60 % for jente og 40 % for gutt. Det er
riktig for første personen, men galt for de neste. Feilen er i praksis ubetydlig.
Hvis vi f. eks. trekker ut en jente som første person, så vil sjansen for jente
neste gang være 1199

1999
= 0; 5998 og det er så nært 0; 6 at avvikene blir minimale.

Oppgave 2

a) 3�4 �sk b) 7,87 sluker. I praksis 7�9 sluker.
c) P = 0; 19 d) P = 0; 13

Oppgave 3

a) Det er student B som har rett. Student A sitt resonnement holder ikke,
for han tar ikke høyde for hva som skjer om vi vinner på første loddet. Vi
kan bruke A sin metode i en litt annen form. Da får vi:

Første lodd : 1
500

Andre lodd : 499
500
� 1
499
= 1

500

Tredje lodd : 499
500
� 498
499
� 1
498
= 1

500

Dette gir tilsammen 3
500

sjanse. Leddet 499
500

er sjansen for at vi ikke vin-
ner på første trekning, mens 499

500
� 498
499
er sjansen for at vi ikke vinner verken i

første eller andre trekning.
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b)
�
30
3

�
= 4060

c)
�
30
2

�
�
�
20
4

�
+
�
30
3

�
�
�
20
3

�
+
�
30
4

�
�
�
20
2

�
= ca. 11,9 millioner

d) P = 0; 18

Oppgave 4

a) P = 6 �
�
1
6

�5
= 0; 00077

b) P = 1
6
+ 5

6
� 1
6
= 0; 306

c) P =
�
5
3

�
�
�
1
6

�3 � �5
6

�2
= 0; 032

d) P = 1
36
+ 25

36
� 1
36
+ 10

36
� 1
6
= 0; 093

Forklaring til spørsmål d): På andre kastet er det 3 alternativer. Du kan
få to enere og dermed oppnå yatzy. Det er første leddet. Du kan få ingen
enere. Sjansen for det er 25

36
. Du er da avhenig av å få to enere på siste kastet.

Dette er andre leddet. Du kan også få en ener på andre kastet. Sjansen for
det er 10

36
. For å få yatzy må du få en ener på siste kastet. Dette er tredje

leddet.
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