Variabelsammenh€nge generelt
for matematik p• C-niveau i stx og hf

N•r x  2 er y  2,8 .

2014 Karsten Juul

1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning
1.1 Koordinatsystem
I koordinatsystemer (se Figur 1):
Figur 1

x-akse = vandret akse
y-akse = lodret akse
Pil p• hver akse: tallene bliver st‚rre i pilens retning.
Det er alts• en fejl at s€tte pil i den anden ende.
1.2 Koordinater for punkt
Det r‚de punkt p• Figur 1 har koordinats€ttet (–4 , 7)
–4 er x-koordinaten fordi –4 er tallet f‚r kommaet.
7 er y-koordinaten fordi 7 er tallet efter kommaet.

At punktets x-koordinat er –4 , betyder:
N•r vi fra punktet g•r lodret ned (eller op) til x-aksen, s• kommer vi til tallet –4 p• x-aksen.
At punktets y-koordinat er 7, betyder:
N•r vi fra punktet g•r vandret ind p• y-aksen, s• kommer vi til tallet 7 p• y-aksen.
1.3 VariabelsammenhÄng
For en bestemt type rektangler g€lder at n•r de g‚res l€ngere, bliver de smallere.
Graferne viser sammenh€ngen mellem areal og l€ngde.
Areal og l€ngde er variable, dvs. talst‚rrelser der kan €ndres.
P• figur 2 har jeg valgt at lade areal v€re y og l€ngde v€re x.
P• figur 3 har jeg valgt at lade l€ngde v€re y og areal v€re x.
Figur 2

Figur 3

1.4 AflÄse punkt pÅ graf
Figur 4 viser sammenh€ngen mellem areal og l€ngde.

Opgave:
Dvs.:
Nspire:

Dvs.:

Bestem areal n•r l€ngden er 8 .
Bestem y n•r x er 8 .
Vi afs€tter punkt p• graf,
vi retter punktets x-koordinat til 8 ,
vi ser at punkts y-koordinat bliver 6 .
Areal er .6. n•r l€ngde er 8 .

Figur 5 viser h‚jde i cm som funktion af v€gt i gram.

Opgave:
Dvs.:
Nspire:

Dvs.:

Figur 4

Figur 5

Bestem v€gt n•r h‚jden er 4 cm .
Bestem x n•r y er 4 .
Vi afs€tter punkt p• graf,
vi retter punktets y-koordinat til 4 ,
vi ser at punktets x-koordinat bliver 8,65 .
V€gten er .8,65 gram. n•r h‚jden er 4 cm .

Dette er IKKE en brugsanvisning til Nspire. Jeg forudsÄtter at
du pÅ anden mÅde har fÅet at vide hvordan man bruger Nspire.
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Jeg har skrevet rÇde tal pÅ akserne for at huske
dig pÅ at det er her tallene stÅr. I dine besvarelser
er det nok at koordinatsÄttet stÅr ved punktet.
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1.5 Ligning for samenhÄng
For en bestemt type figurer g€lder: h‚jden y kan udregnes ved at dividere 72 med bredden x .
Denne regel kan vi skrive s•dan: y  72
x
Dette er en ligning for sammenh€ngen.
1.6 Brug af ligning for sammenhÄng
I ligningen fra 1.5 inds€tter vi 5 for x og f•r: N•r x er 5, er y lig 14,4.
Dvs. n•r bredden er 5 , er h‚jden 14,4 .
1.7 Andre betegnelser end x og y
Vi beh‚ver ikke bruge x og y som betegnelser for x-v€rdi og y-v€rdi.
I eksemplet fra 1.5 kan vi f.eks. kalde x-v€rdien for b og y-v€rdien for h .
S• g€lder
h  72
b
Vi kan ogs• skrive
hÄjde  72
bredde

Figur 6

1.8 Udregne punkt pÅ graf
(a)

Som eksempel vil vi bruge forskriften fra afsnit 1.5 .
Denne linje er en kopi fra Nspire-skÄrmen.
SÅdan kan det se ud hvis du skriver din
besvarelse i Nspire.

s• (6 , 12) er et punkt p• grafen for sammenh€ngen .
(b)

Nspire:

Vi afs€tter punkt i koordinatsystem.
Vi fremkalder punktets koordinater.
Vi retter punktets koordinater til 6 og 12 .

Figur 7

P• Figur 6 har vi afsat endnu et punkt som ligger p• grafen.
P• Figur 7 har vi afsat flere punkter som ligger p• grafen.
Derefter taster vi ligningen og f•r Nspire til at tegne graf ud fra denne.
Vi ser at grafen g•r gennem de punkter vi har udregnet.
(c)

Tegne graf uden hj€lpemidler: Vi afs€tter punkterne p• papir og tegner bl‚d kurve gennem dem.

1.9 RÄkkefÇlge af udregninger
1.9 a Udregn gange fÇr plus eller minus
For en type figur g€lder at vi ud fra cirklens diameter x kan udregne rektanglets areal y s•dan:
1)
2)

Tr€k diameter fra 20 .
Gang resultat med 4 .

Skriv ligning der viser sammenh€ngen mellem y og x .
Rigtigt svar:

y = (20–x)4

Det i parentesen skal udregnes f‚rst (n•r vi har indsat et tal for x).

Forkert svar:

y = 20–x4

Her st•r at vi skal gange f‚r vi tr€kker fra.
N•r et tal st•r mellem gange og minus (eller plus), s• er det gange
der skal udregnes f‚rst (n•r vi har indsat et tal for x).

1.9 b Udregn potens fÇr gange
En sammenh€ng har f‚lgende ligning:

y = 0,5x

3

3

N•r x = 2 er y = 0,52 = 0,58 = 4 .
Vi m• IKKE starte med at gange 0,5 med 2.
N•r der st•r gange foran potens, g€lder: Vi skal opl‚fte til potens f‚r vi ganger.
3
Hvis meningen er at vi skal gange f‚rst, s• skal vi skrive y = (0,5x) .
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2. Bestemme y eller x i tekstopgave
2.1 Bestem y i tekstopgave
For nogle dyr g€lder y = 0,3 1,2 x ,
hvor y er v€gten, m•lt i gram, og x er alderen, m•lt i uger.
Hvad er v€gten af et dyr hvis alder er 13 uger?
Da
kan sp‚rgsm•let
overs€ttes til
Da

x = alder og y = vÄgt
Bestem vÄgt n•r alder er 13
Bestem y n•r x er 13

y = 0,3 1,2

x

Det er ikke korrekt matematiksprog
at skrive
eller
eller
Skriv

g€lder:

Et dyr hvis alder er 13 uger, har v€gten .3,2 gram. .

Denne linje viser hvordan det kan det se ud hvis du
skriver din besvarelse i Nspire.
VIGTIGT: UndgÅ de fejl der er vist i rammen ovenfor.

2.2 Kontrol ved elektronisk aflÄsning pÅ graf: Bestem y i tekstopgave
Vi taster 0,3 1,2 x

og f•r Nspire til at tegne graf ud fra dette.
Vi afs€tter et punkt p• graf.
Vi retter x-koordinat til 13 .
Vi ser at y-koordinat bliver 3,2098 .
Vi ser at vores elektroniske afl€sning p• graf
giver samme resultat som vores udregning.

2.3 Kontrol ved tabel: Bestem y i tekstopgave
Vi taster 0,3 1,2

x

og f•r Nspire til at lave tabel ud fra dette.
Vi ser at n•r x er 13 , er y lig 3,2098 .
Vi ser at tabel giver samme resultat som vores
udregning.
2.4 Bestem x i tekstopgave
For nogle dyr g€lder y = 0,3 1,2 x hvor y er v€gten, m•lt i gram, og x er alderen, m•lt i uger.
Hvilken alder har et dyr hvis v€gt er 7,5 gram?
Da
kan sp‚rgsm•let
overs€ttes til

x = alder og y = vÄgt
Bestem alder n•r vÄgt er 7,5
Bestem x n•r y er 7,5

Da

y = 0,3 1,2

N•r

y = 7,5 er 7,5 = 0,3 1,2

x

g€lder:

x

Nspire l‚ser ligningen 7,5 = 0,3 1,2 x mht. x
og f•r x = 17,6549
Nspire:
Et dyr hvis v€gt er 6,7 gram, har alderen 17,7 uger.
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Det er ikke godt nok hvis du prÇver at
indsÄtte tal for x indtil resultatet er 7,5.
Du skal regne dig frem til resultatet. Det kan
du gÇre ved at lÇse ligningen med solve. Hvis
det er en simpel ligning, kan du lÇse den ved
at omskrive den ved hjÄlp af ligningsregler.
Med almindeligt matematiksprog skal vi skrive
hvad Nspire gÇr i solve-linjen, fordi solvelinjen ikke er almindeligt matematiksprog.
I 2.1 skal vi ikke skrive noget ekstra fordi der
her ikke er forskel pÅ Nspire-sprog og
almindeligt matematiksprog.
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2.5 Kontrol ved elektronisk aflÄsning pÅ graf: Bestem x i tekstopgave
Vi taster forskriften 3 1,2 x

og f•r Nspire til at tegne grafen ud fra dette.
Vi afs€tter et punkt p• grafen.
Vi retter y-koordinaten til 7,5 .
Vi ser at x-koordinaten bliver 17,6549 .
Vi ser at vores elektroniske afl€sning p• graf
giver samme resultat som vores udregning.
2.6 Kontrol ved tabel: Bestem x i tekstopgave
x

Vi taster 0,3 1,2 og f•r Nspire til at lave tabel ud fra dette.

Vi s€tter x-trin til 0,1 .
Vi ser at n•r x er 17,7 , er y t€ttest p• 7,5 .
Vi ser at tabel giver samme resultat som vores udregning.
2.7 Bestemme y eller x i opgave med svÄr tekst.
For nogle pakker med brikker g€lder y = 1,1 + 4,5x0,6
hvor y er den mindste diameter (m•lt i cm) af en brik i pakken,
og x er den gennemsnitlige v€gt (m•lt i g) af brikkerne i pakken.
Bestem den gennemsnitlige v€gt af brikkerne i en pakke hvor den mindste diameter af en brik er 8 cm.
Bestem den mindste diameter af en brik i en pakke hvor den gennemsnitlige v€gt af brikkerne er 1,4 g.
Da x = gennemsnitlige vÄgt og y = mindste diameter f•r vi:
Sp‚rgsm•let:
overs€tter vi til:

Bestem gennemsnitlig vÄgt n•r mindste diameter er 8
Bestem
x
n•r
y
er 8

Sp‚rgsm•let:
overs€tter vi til:

Bestem mindste diameter n•r gennemsnitlig vÄgt er 1,4
Bestem
y
n•r
x
er 1,4

N•r vi har oversat, bruger vi metoden fra 2.1-2.3 eller metoden fra 2.4-2.6 .
Hvis beskrivelsen af x eller y er lang, f.eks. ”gennemsnitlig vÄgt af brikkerne i pakken”,
s• tror nogle elever at det er en sv€r opgave og springer den over.
Du kan l‚se s•dan en opgave hvis du bruger tilstr€kkelig tid p• at g‚re dig klart at
den lange formulering er det tal der skal inds€ttes for x eller y .
2.8 Bestemme x nÅr ikke alle punkter pÅ grafen svarer til noget i virkeligheden.
x

Antal fugle beskrives ved modellen y = 161,2 hvor y er
antal fugle, og x er antal •r efter 2014. Hvorn•r er der 35 fugle?
x

161,2 = 35

har l‚sningen

x = 4,3

Forkert svar: I 2018 (efter 4 •r) •r er antal ikke helt 35,
s• det m• v€re lidt inde i 2019 at antal er 35.
Dette er forkert, da antal fugle falder i begyndelsen af •ret.
Model beskriver:
hvordan antallet €ndres fra •r til •r.
Model beskriver IKKE: hvordan antallet €ndres i l‚bet af •ret.
M3: N•r en model er en graf, er det ofte kun nogle af grafpunkterne der svarer til noget i virkeligheden.
For hvert •rstal har man Ét tal der angiver resultatet af en opt€lling.
Det er kun de store prikker p• den stiplede graf der svarer til noget i virkeligheden.
Vi g•r ud fra at sp‚rgsm•let
betyder
S• er det korrekte svar:

Hvorn•r er der 35 fugle?
Hvorn•r er der ca. 35 fugle?
I 2018 er der ca. 35 fugle.

Hvis sp‚rgsm•let er
s• er det korrekte svar:

Hvorn•r overstiger antal fugle 35?
I 2019 overstiger antal fugle 35.
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3. HvornÅr er de lige store?
3.1 OplÄg
y = 7 – 0,4x n•r y er gr‚nt areal, og y = 4 – 0,1x n•r y er r‚dt areal.

1) N•r x = 2 er gr‚nt areal st‚rre end r‚dt areal.

2) N•r x = 6 er gr‚nt areal stadig st‚rst.

3) N•r x = 13 er r‚dt areal st‚rst.

4) N•r x = 10 er gr‚nt areal lig r‚dt areal.

3.2 HvornÅr er de lige store?
For to planter A og B g€lder:
A:

x

y = 58 – 450,98

x

B:
y = 42 – 210.96
hvor y er h‚jde i cm, og x er antal d‚gn efter flytning.
Hvorn•r er de to planter lige h‚je?
h‚jde af A

=
x

58 – 450,98

3.3 Kontrol ved tabel: HvornÅr er de lige
store?
Vi taster ligninger for A
og B og f•r Nspire til at
lave tabeller ud fra disse.
I tabellen ser vi at for x lig
40 er A og B ca. lige store.
Dette er lig resultatet af
udregningen i 3.2 .

h‚jde af B
x

= 42 – 210.96

x

Nspire l‚ser ligningen 58 – 450,98 = 42 – 210.96
mht. x for 0  x og f•r x = 39,8059  40

x

Her stÅr hvad Nspire gÇr i
solve-linjen. Det er ikke nok at
skrive solve-linjen da denne ikke
er almindeligt matematiksprog.

De to planter er lige h‚je .40 d‚gn. efter flytning.

3.4 Kontrol ved elektronisk undersÇgelse af figur: HvornÅr er de lige store?
For hvert tal pÅ x-aksen er der to y-koordinater (plantehÇjder), Én pÅ hver graf.
Vi skal finde tallet pÅ x-aksen hvor de to y-koordinater (plantehÇjder) er lige store.
Det er de i grafernes skÄringspunkt.
x

x

Vi taster 58 – 450,98 og 42 – 210.96
og ud fra disse f•r vi Nspire til at tegne de to grafer.
Vi f•r Nspire til at finde sk€ringspunktet mellem de to grafer,
og ser at sk€rinspunktets x-koordinat er 39,8059  40 .
Vi ser at vores elektroniske unders‚gelse af figur
giver samme resultat som vores udregning.
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4. Udregne Ändring af y eller x
4.1 OplÄg
Figurerne viser grafen for sammenh€ngen
med ligningen
24
y  13 
.
x
N•r vi €ndrer x fra 3 til 4, s• €ndres
y fra 5 til 7, dvs. y bliver 2 enheder st‚rre.
N•r vi €ndrer x fra 6 til 8, s• €ndres
y fra 9 til 10, dvs, y bliver 1 enhed st‚rre

4.2 Udregne Ändring af y

Nspire skriver input med blÅt og output
med grÇnt. Hvis du skriver i hÅnden,
kan du skrive det hele med samme
farve, f.eks. med almindelig blyant.

0,6

V€skeh‚jden i en karaffel stiger s•dan at y = 9x + 15
hvor y er h‚jden i mm, og x er minutter efter kl. 8.00 .
Hvor meget st‚rre bliver h‚jden i l‚bet af de f‚rste 2 minutter efter kl. 8.00?
Vi udregner h‚jden 0 minutter efter 8.00:
Vi udregner h‚jden 2 minutter efter 8.00:
Vi udregner hvor meget st‚rre h‚jden er blevet:
De f‚rste 2 minutter efter 8.00 bliver h‚jden .14 mm. st‚rre.
Vi afl€ser elektronisk y-koordinaterne til de punkter p•
grafen som har x-koordinater 0 og 2.
Vi f•r de samme h‚jder som vi fik ved udregning.

Jeg har skrevet rÇde tal pÅ akserne for at huske
dig pÅ at det er her tallene stÅr. I dine besvarelser
er det nok at koordinatsÄttene stÅr ved punkterne.

4.3 Udregne Ändring af x
0,6

V€skeh‚jden i en karaffel stiger s•dan at y = 9x + 15
hvor y er h‚jden i mm, og x er minutter efter kl. 8.00 .
Hvor lang tid tager det at €ndre h‚jden fra 25 mm til 35 mm?
0,6

Vi bestemmer tidspunktet x hvor h‚jden y er 25: 25 = 9x + 15
0,6
Nspire l‚ser ligningen 25 = 9x + 15 mht. x og f•r x = 1,19196 .

Vi taster ligningen for h‚jden og
f•r Nspire til at lave en tabel ud fra
denne.
Vi ser at n•r x €ndres fra 0 til 2,
s• €ndres y fra 15 til 28,6414 .
Det er samme h‚jder som vi fik
ved udregningen.

Nspire:
0,6

Vi bestemmer tidspunktet x hvor h‚jden y er 35: 35 = 9x + 15
0,6
Nspire l‚ser ligningen 35 = 9x + 15 mht. x og f•r x = 3,78424 .
Nspire:
Vi udregner hvor lang tid der er g•et:

Det tager .2,6..minutter at €ndre h‚jden fra 25 mm til 35 mm .
Vi afl€ser elektronisk x-koordinaterne til de punkter p•
grafen som har y-koordinater 25 og 35.
Vi f•r de samme tidspunkter som vi fik ved udregning.
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Ñvelse 1.1
(a) L€s afsnit 1.1 . P• figur skal du skrive x ved x-akse og y ved y-akse.
(b) L€s f‚rste halvdel af afsnit 1.2 .
Et punkt A har koordinats€ttet (15 , 9) .
A har x-koordinaten _____ og y-koordinaten _____ .
(c) L€s anden halvdel af afsnit 1.2 .
Udfyld f‚lgende ved at se p• figur:
B har x-koordinaten _____ og y-koordinaten _____ .
D
B har koordinats€ttet ( _____ , _____ ) .
C har koordinats€ttet ( _____ , _____ ) .
D har koordinats€ttet ( _____ , _____ ) .
(d) Tegn f‚lgende punkter p• figuren: E(–5 , 3), F(–2 , 0), G(0 , –3), H(5 , –4) .
Ñvelse 1.2
(a) P• figuren skal du skrive x ved x-aksen og y ved y-aksen.
(b) Udfyld f‚lgende ved at se p• figur:
A( _____ , _____ ) , B( _____ , _____ ) , C( _____ , _____ ) ,
D( _____ , _____ ) , E( _____ , _____ ) , F( _____ , _____ ) .
(c) Tegn f‚lgende punkter p• figuren: G(–4 , –3) , H(–2 , 3) , I(2 , 0) , J(4 , 0) .

C

B

F

C

E

B

D

A

Ñvelse 1.3
(a) P• figuren i ‚velse 1.2 skal du tegne punktet P(6 , 2,3) . Nu er der tegnet fire punkter som har egenskaben
x er 6 . Der er uendelig mange punkter der har denne egenskab. Disse uendelig mange punkter udg‚r en
linje. Tegn denne linje.
(b) Tegn et punkt der har egenskaben y er 1 stÄrre end x . Der er uendelig mange punkter der har denne
egenskab. Disse punkter udg‚r noget du kan tegne. G‚r det.
Ñvelse 1.4
(a) L€s afsnit 1.3 .
Graf A viser samenh€ngen mellem antal og grader . Er antal sammenh€ngens x-v€rdi eller
sammenh€ngens y-v€rdi . Svar: _______ . Der g€lder at grader er sammenh€ngens _____-v€rdi.
Graf B viser en sammenh€ng hvor sammenh€ngens x-v€rdi er _______________ og sammenh€ngens
y-v€rdi er _______________. Graf C viser en sammenh€ng hvor sammenh€ngens x-v€rdi er
_______________ og sammenh€ngens y-v€rdi er _______________.
A

C
B

(b) L€s afsnit 1.4 . P• figur med A-graf: Tegn punkt p• x-akse hvor x=15. Tegn punkt p• graf hvor x=15. I
dette punkt er y=_____ . N•r temperaturen er 15 grader, er antallet _____ .
(c) P• figur med A-graf: Tegn punkt p• y-akse hvor y=25. Tegn punkt p• graf hvor y=25. I dette punkt er
x=_____ . N•r antal er 25, er temperaturen _____ grader.
(d) Hvor stort er antallet n•r temperaturen er –35 grader? Svar: _____ .
(e) Hvad er temperaturen p• et tidspunkt hvor antallet er 5? Svar: _____ grader.
(f ) P• figur med B-graf: Tegn det punkt p• grafen hvor x er 9. for dette punkt er y lig _____ . Hvad fort€ller
dette om l€ngde og bredde? Svar: _________________________________________________________ .
(g) P• figur med B-graf: Tegn det punkt p• grafen hvor y er 7. For dette punkt er x lig _____ . Hvad fort€ller
dette om l€ngde og bredde? Svar: _________________________________________________________ .
(h) P• figur med C-graf: Tegn de punkter p• grafen hvor y er 6.
For disse punkter er x = _____ eller x = _____ . Hvad fort€ller dette om pris og diameter?
Svar: ________________________________________________________________________________ .
Ñvelse 1.5
(a) P• graf C i ‚velse 1.4 kan vi se prisen p• en vare af type C n•r vi kender
diameteren. For en vare af type D g€lder at for enhver diameter er prisen
1 kr. h‚jere end for type C. For en vare af type D med diameter 2 mm er
prisen _____ kr. Tegn denne oplysning som et punkt p• figuren til h‚jre.
Tegn grafen der for type D viser sammenh€ngen mellem pris og diameter.
(b) For varer af type E g€lder: For hver diameter er prisen halvdelen af prisen
for C. Tegn grafen der for type E viser sammenh€ngen mellem pris og diameter.
VariabelsammenhÄnge generelt for matematik pÅ C-niveau i stx og hf

7

2014 Karsten Juul

Ñvelse 1.6 Se afsnit 1.1-1.2
(a) P• figur skal du skrive x ved x-akse og y ved y-akse.
(b) P( _____ , _____ ) , Q( _____ , _____ ) , R( _____ , _____ ) .
(c) Tegn A(0 , –4) , B(4,5 , –2) , C(–2 , 1) , D(–2 , 3,7) .
(d) Tegn et punkt E hvor x er lig y . Tegn et nyt punkt F til hvor x er lig y .
(f) Der er uendelig mange punkter hvor x er lig y .
Disse udg‚r noget du kan tegne. Tegn dette.

Q

P

R

Ñvelse 1.7 Se afsnit 1.3-1.4
(a) For nogle kasser viser b-graf sammenh€ng mellem bredde y og l€ngde x .
Tegn det punkt p• grafen hvor x er 40. For dette punkt er y lig _____ .
Hvad fort€ller dette om l€ngde og bredde?
Svar: ________________________________________________________ .
(b) Hvad er bredden n•r l€ngden er 80 ? Svar: _____ .
(c) For enhver l€ngde er kassens h‚jde halvanden gange bredden.
For en kasse med l€ngde 10, er h‚jden _____ .
(d) Tegn en h-graf der viser sammenh€ng mellem h‚jde y og l€ngde x .

b

Ñvelse 1.8
(a) L€s afsnit 1.5-1.6.
For figurer af type A f•r vi arealet ved at gange grundlinje med 2 og l€gge 8 til resultatet. N•r y er areal og
x er grundlinje, s• vil ligningen for sammenh€ngen mellem areal og grundlinje v€re y = ____________ .
N•r x er 4 er y lig _____ .
N•r x er 2,5 er y lig _____ .
N•r x er 0,25 er y lig _____ .
(b) For figurer af type B f•r vi areal ved at l€gge 8 til grundlinje og gange resultat med 2. N•r y er areal og x er
grundlinje, s• vil ligningen for sammenh€ngen mellem areal og grundlinje v€re y = ____________ .
N•r x er 4 er y lig _____ .
N•r x er 1 er y lig _____ .
N•r x er 3 er y lig _____ .
Ñvelse 1.9
(a) L€s afsnit 1.8 (a) . En sammenh€ng har ligningen: y = (x–3)2 .
N•r x = 1 er y = __________ = _____
s• ( , ) er et punkt p• grafen. Tegn dette punkt p• figuren.
(b) Bestem flere punkter ved at udfylde f‚lgende tabel, og tegn punkterne.
x:
1
2
2,5
3
3,5
4
y:
(c) L€s afsnit 1.8 (c) . Brug svaret i (b) til at tegne grafen for sammenh€ngen.
Ñvelse 1.10

x:
y:

1
3

2
4

3
5

4
6

(b) Hvad skal vi g‚re ved v€rdien af x for at f• v€rdien af y ?
Skriv svaret som en ligning y =

x:
y:

1
3

2
6

3
9

4
12

(c) Sammenlign med (b) og find ud af hvad vi skal g‚re ved
v€rdien af x for at f• v€rdien af y .
Skriv svaret som en ligning y =

x:
y:

1
5

2
8

3 4
11 14

(d) Hvad skal vi g‚re ved v€rdien af x for at f• v€rdien af y ?
Skriv svaret som en ligning y =

x:
y:

1
2

2
5

3
8

(a) Hvad skal vi g‚re ved v€rdien af x for at f• v€rdien af y ?
Skriv svaret som en ligning y =

4
11

Ñvelse 1.11
(a) En sammenh€ng mellem to variable x og y er givet ved:
Divider 4 med x . Tr€k resultat fra 5. Det nye resultat er y .
N•r x = 2 er y = _______ .
(b) Ligningen for sammenh€ngen er y =
.
(c) Inds€t i denne ligning: N•r x = 2 er y =
(d) Udfyld tabel og tegn graf :

x:
y:

=
1

2
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Ñvelse 1.12
(a) L€s afsnit 1.9 a.
I nogle spil kan vi udregne antal point n•r vi kender antal krydser. x = antal krydser.
I et spil kan vi udregne antal point s•dan: L€g antal krydser til 10. Gang resultatet med 4.
Er det (1) eller (2) der angiver disse udregninger? (1) 10  x  4
(2) (10  x)  4 Svar: _______ .
(b) I et spil kan vi udregne antallet y af point s•dan: Gang 3 med antal krydser. L€g resultatet til 5.
Angiv disse udregninger ved at skrive ligning med x: y = ____________________ .
Hvis x  6 er y = _______ .
(c) I et spil kan vi udregne antal point s•dan: L€g 4 til antal krydser. Gang 2 med resultatet.
Angiv disse udregninger ved at skrive ligning med x: y = ____________________ .
Hvis x  5 er y = _______ .
Ñvelse 1.13 Se afsnit 1.9 a Udregn uden regnehj€lpemiddel:
(a) 5+23 = ________ =_____
(b) 35–2 = ________ =_____
(c) 3(5–2) = ________ =_____

(d) 20–53 = ________ = _____
(e) 35+2 = ________ = _____
(f) 3(5+2) = ________ = _____

(g) 32–5 = ________ = _____
(h) (5–2)3 = ________ = _____
(i) 20+53 = ________ = _____

Ñvelse 1.14
L€s afsnit 1.9 b . Udregn uden regnehj€lpemiddel:
2

(a) 53 = ________ =_____

2

(b) (53) = ________ = _____

(c)

1 2
3
3

= ________ = _____

Ñvelse 2.1
(a) L€s afsnit 2.1 og 2.4. For nogle figurer g€lder y = 3x – 36 , hvor x er omkredsen og y er arealet.
Hvis vi bliver spurgt om hvad omkredsen er for en bestemt af figurerne, er det s• x eller y vi skal finde?
Svar: _____ . Hvis vi f•r at vide at arealet er 51 , er det s• x eller y der er 51 ? Svar: _____ .
(b) Bestem arealet for en figur hvor omkredsen er 20.
(c) Bestem omkredsen for en figur hvor arealet er 10.
Ñvelse 2.2 Se afsnit 2.1 og 2.4
For nogle tr€lister i en konstruktion er y  x 100 hvor x er l€ngde af vandret liste, og y er l€ngde af
x 1

(a)
(b)
(c)
(d)

den tilsvarende lodrette liste. Enheden er cm.
Hvis vi f•r at vide at en lodret liste er 40 cm, er det s• x eller y der er 40 ?
Hvis vi bliver spurgt om l€ngden af en lodret liste, er det s• x eller y vi skal finde ?
Bestem l€ngden af den vandrette liste n•r den tilsvarende lodrette liste skal v€re 20 cm.
Bestem l€ngden af den lodrette liste n•r den tilsvarende vandrette liste skal v€re 25 cm.

Ñvelse 2.3
(a) L€s afsnit 2.7 .
Ved fabrikation af en vare g€lder at y = 25x0,31 , hvor y er v€skeh‚jde i mm, og x er den procentdel af
arbejdet der er udf‚rt. Udregn den procentdel af arbejdet der er udf‚rt p• det tidspunkt hvor v€skeh‚jden
er 100 mm.
Ñvelse 2.4 Se afsnit 2.7
x
Det er fastsat at y = 40,55 hvor y er den m€ngde (m•lt i gram) af et stof som man m• indtage pr. uge,
og x er det som stoffets densitet (m•lt i gram pr. kubikcentimeter) overstiger 1,1 .
Hvor stor en m€ngde af stoffet m• man indtage pr. uge hvis dets densitet er 0,2 over 1,1 ?
Ñvelse 2.5
(a) L€s afsnit 2.8 . I en ligning st•r at y er lig et regneudtryk med x , hvor y er overskuddet (i mio. kr.) i
•rsregnskabet, og x er antal •r efter 2005.
Vi inds€tter 40 for y og l‚ser den fremkomne ligning med hensyn til x og f•r 6,3 .
Hvis sp‚rgsm•let er ”Hvorn•r er overskuddet 40 mio.?”, er facit: _____________ .
Hvis sp‚rgsm•let er ”Hvorn•r overstiger overskuddet 40 mio.?”, er facit: _____________ .
(b) I en ligning st•r at y er lig et regneudtryk med x , hvor y er ovnens temperatur (i C), og x er tiden (i
timer). Vi inds€tter 600 for y og l‚ser den fremkomne ligning med hensyn til x og f•r 1,5 .
Hvis sp‚rgsm•let er ”Hvorn•r er ovnens temperatur 600 grader”, er facit: _____________ .
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Ñvelse 2.6 Se afsnit 2.8
I en ligning st•r at y er lig et regneudtryk med x , hvor y er antal der best•r en bestemt eksamen, og x
er antal •r efter 2002. Vi inds€tter 1200 for y og l‚ser den fremkomne ligning med hensyn til x og f•r
9,3 .
Hvis sp‚rgsm•let er ”Hvilket •r vil antal der best•r eksamen, overstige 1200 ?”, er facit: _____________ .
Ñvelse 2.7
Det sk€rmbillede du laver i denne opgave, skal du skitsere til h‚jre,
og du skal skrive de relevante oplysninger p• sk€rmbilledet.
Lav kontrol af (b) og (c) i ‚velse 2.1 ved elektronisk afl€sning p• graf
p• den m•de som er vist i afsnit 2.2 og 2.5 .
Ñvelse 2.8
Svarene i (b)-(c) kan du finde ved at du pr‚ver dig frem.
x

(a) I afsnit 2.1-2.6 unders‚ger vi sammenh€ngen y =0,31,2 .
Hvis x = 1 er y = _____ . Ligger punktet (1 , 3) p• grafen? Svar: _____ .
(b) Hvis vi erstatter 0,3 i ligningen med _____ , vil grafen g• gennem punktet (1 , 3) .
x

(c) Hvis vi i ligningen y =0,31,2 erstatter 1,2 med _____ , vil grafen g• gennem punktet (1 , 3) .
x

(d) Vi ser nu p• sammenh€ngen med ligningen y = 0,52 .
I grafpunktet med den positive x-koordinat _____ er y-koordinaten 1 st‚rre end x-koordinaten.
Ñvelse 2.9 Se afsnit 2.7
I en speciel uddannelse er y = 12–0,25x
hvor y er elevens karaktergennemsnit, og x er gennemsnittet af antal fejl i 10 pr‚ver.
Bestem gennemsnittet af antal fejl i de 10 pr‚ver for en elev hvis karaktergennemsnit er 3,7 .
Ñvelse 3.1
(a) Figuren viser grafer for to sammenh€nge A og B.
Vi forestiller os at vi har ligninger for de to sammenh€nge.
A
Hvis vi inds€tter 2 for x,
B
s• vil A-ligning give y = _____ , og B-ligning give y = _____ .
(b) Hvis vi inds€tter 8 for x,
s• vil A-ligning give y = _____ , og B-ligning give y = _____ .
(c) Hvis vi inds€tter 6 for x,
s• vil A-ligning give y = _____ , og B-ligning give y = _____ .
(d) Hvis vi inds€tter _____ for x, s• vil A-ligning og B-ligning give samme y.
(e) De to ligningers h‚jresider s€tter vi lig hinanden. N•r vi l‚ser den fremkomne ligning, f•r vi x = _____ .
Ñvelse 3.2
x
x
(a) N•r v€gt m•les i gram g€lder efter x uger: A 's v€gt er y = 31,2 og B 's v€gt er y = 71,1 .
x
P• et tidspunkt x g€lder A's v€gt er 10 dvs.
31,2 = 10
dvs. x = _____ .
(b) P• et tidspunkt x g€lder B's v€gt er 10 dvs. ____________ dvs. x = _____ .
(c) P• et tidspunkt x g€lder A's v€gt er lig B 's v€gt dvs. ________________________ dvs. x = _____.
Ñvelse 3.3
x
x
I ‚velse 3.2 s• vi p• funktioner med forskrifter y = 31,2 og y = 71,1 . P• Nspire skal du tegne deres
grafer i samme koordinatsystem. Pr‚v at erstatte et eller flere af tallene 3, 1,2 , 7 , 1,1 med andre positive
tal, og se om du kan opn• at der ikke er et sk€ringspunkt.
Skriv hvad vi skal gÇre ved tallet

Ñvelse 3.4
for at fÅ x i skÄringspunktet.
Brug Nspire. Tegn i samme koordinatsystem grafer for y = x + 1 og y = 2x – 4 .
I sk€ringspunkt er x = _____. Ret 4 til 7. I sk€ringspunkt er x = _____. N•r vi erstatter 4 med et
andet tal, vil dette tal _________________________ v€re lig x i sk€ringspunktet.
VariabelsammenhÄnge generelt for matematik pÅ C-niveau i stx og hf

10

2014 Karsten Juul

Ñvelse 4.1
(a) L€s afsnit 4.1 . Figuren viser grafen for en funktion.
N•r x er 2 , er y lig _____ . N•r x er 6 , er y lig _____ .
N•r vi €ndrer x fra 2 til 6 , s• €ndres y fra _____ til _____ .
N•r vi €ndrer x fra 2 til 6 , s• vil y blive _____ enheder st‚rre.
(b) N•r vi €ndrer x fra 8 til 12 , s• €ndres y fra _____ til _____ .
N•r vi €ndrer x fra 8 til 12 , s• vil y blive _____ enheder st‚rre.
(c) N•r y €ndres fra 4 til 6 , s• er x blevet _____ enheder st‚rre.
Ñvelse 4.2
(a) L€s afsnit 4.2 .
x
Det planl€gges at antallet af beboere skal €ndres s•dan at y = 951,4 hvor y er antal beboere og x er antal
•r efter 2015. Hvor meget (m•lt i antal), er antal beboere st‚rre i 2020 end i 2017 ?
(b) L€s afsnit 4.3 .
Hvor mange •r er antallet om at stige fra 500 til 1000 ?
Ñvelse 4.3
Det sk€rmbillede du laver i denne opgave, skal du skitsere til h‚jre,
og du skal skrive de relevante oplysninger p• sk€rmbilledet.
I denne opgave skal du finde facit ved at afl€se elektronisk p• graf.
En sammenh€ng har ligningen y = –0,001x3+0,015x2–0,175x+7,125 .
N•r x stiger fra 1 til 3 , s• aftager y fra _______ til _______ .
N•r y stiger fra 2 til 3 , s• aftager x fra _______ til _______ .
Ñvelse 4.4
(a) Om en funktion g€lder:
N•r x=0 er y=2 .
N•r x stiger fra 0 til 4 , s• vil y blive 1 enhed st‚rre.
N•r x stiger fra 4 til 8 , s• vil y blive 3 enhed st‚rre.
N•r x stiger fra 8 til 12 , s• vil y blive 5 enhed st‚rre.
Skitser grafen i koordinatsystemet til h‚jre.
(b) De fire st‚ttepunkter skal du ogs• afs€tte i et koordinatsystem i Nspire.
I samme koordinatsystem skal du f• Nspire til at tegne grafen for
funktionen med forskriften y = 4 + 0,1x2 .
Pr‚v dig frem med at €ndre tallene 4 og 0,1 indtil grafen g•r gennem
punkterne. Skriv forskriften her: y = ________________ .
Ñvelse 4.5
(a) Lav det viste sk€rmbillede i Nspire.
(b) Pr‚v dig frem med at €ndre tallene 3 og 4 i forskriften indtil
grafen g•r gennem punkterne.
Skriv forskriften her: y =
.
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