
Øvelse 1 (mennesker) – fælles 
LAV INDDELING AF DISSE ORD 
Mænd 

Kvinder 

Gymnasieelever 

Teenagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 2 (dyr) – par 
LAV INDDELING AF DISSE ORD 
Hund 

Pattedyr 

Krybdyr 

Menneske 

Chow chow 

Kæledyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 3 (funktioner) – par  
LAV INDDELING AF DISSE ORD 
Lineær funktion 

Eksponentialfunktion 

Potensfunktion 

Polynomium 

Proportionalitet 

Omvendt proportionalitet 

Logaritmefunktion 

Kvadratrodsfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 4 (funktioner) – grupper  
FOR HVER FUNKTIONSTYPE 

- LAV SEDDEL MED GENEREL FORSKRIFT 
- LAV SEDDEL MED KONKRET EKSEMPEL 
- LAV FÆLLES OVERSIGT OG PLACÉR SEDLER 

Lineær funktion 

Eksponentialfunktion 

Potensfunktion 

Polynomium 

Proportionalitet 

Omvendt proportionalitet 

Logaritmefunktion 

Kvadratrodsfunktion 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 5 (Explore) – selv  
FOR HVER FUNKTIONSTYPE 

- LAV MAPLE-ARK MED EXPLORE-KOMMANDOEN 
Lineær funktion 

2. gradspolynomium 

3. gradspolynomium 

Potensfunktion 

Proportionalitet 

Omvendt proportionalitet 

Eksponential-funktion 

Logaritme-funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 6 – opgaver (selv) 
OPG. 1 – AFGØR OM FØLGENDE UDSAGN ER SANDE ELLER FALSKE 

a) en egenskab, der gælder gælder generelt for potensfunktioner, gælder også for 
kvadratrodsfunktionen 

b) en egenskab, der gælder gælder generelt for potensfunktioner, gælder også for lineære funktioner 
c) en egenskab, der gælder gælder generelt for proportionalitet, gælder også for potensfunktioner 
d) en egenskab, der gælder gælder generelt for proportionalitet, gælder også for polynomier 
e) alle egenskaber, der gælder gælder generelt for polynomier, gælder også for lineære funktioner 
f) eksponentialfunktioner og potensfunktioner kan ikke have nogen fælles egenskaber … what so 

ever!  
g) log(𝑥𝑥) 𝑜𝑜𝑜𝑜 √𝑥𝑥  har en egenskab tilfælles 

 

OPG. 2 – EXPLORE-FUNKTIONEN 

a) Tegn grafer for en potensfunktion og et 2. gradspolynomium vha. Explore-funktionen (man kan 
tegne de to grafer i ét koordinatsystem på følgende måde: 

 
Kan man få de to grafer til at være identiske ved at indstille skyderne? 

b) Hvad viser svaret på spg. a) mht. potensfunktioner og 2. gradspolynomier forholder sig til 
hinanden? 

c) Tegn grafer for en potensfunktion og en eksponentialfunktion vha. Explore-funktionen (OBS … 
hvilke værdier må grundtallet have i en eksponentialfunktion?). 
Kan man få de to grafer til at være identiske ved at indstille skyderne? 
Hvad viser svaret om de to funktionstyper? 

 

OPG. 3 – EGENSKABER VED FUNKTIONER 

a) Forskriften for en potensfunktion er givet ved 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 7 ∙ 𝑥𝑥1.43 
 
Bestem følgende:  

Hvis x-værdien øges med 30%, hvor mange procent ændres funktionsværdien så med? 
Hvis x-værdien øges med 100% (fordobles), hvor mange procent ændres funktionsværdien så med? 
 



b) Forskriften for en lineær funktion er givet ved 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 7 ∙ 𝑥𝑥 + 3 
 
Bestem følgende:  
Hvis x-værdien øges med 30, hvor meget ændres funktionsværdien så med? 
Hvis x-værdien øges med 100, hvor meget ændres funktionsværdien så med? 

c) Forskriften for en lineær funktion er givet ved 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 7 ∙ 𝑥𝑥 
 
Bestem følgende:  

Hvis x-værdien øges med 30%, hvor mange procent ændres funktionsværdien så med? 
Hvis x-værdien øges med 30, hvor meget ændres funktionsværdien så med? 
Hvis x-værdien øges med 100% (fordobles), hvor mange procent ændres funktionsværdien så med? 
Hvis x-værdien øges med 100, hvor meget ændres funktionsværdien så med? 

d) Hvad viser opgaverne a), b) og c) om potensfunktioner, lineære funktioner og proportionalitet? 
e) Test om følgende gælder: 

Hvis man for funktionen 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 7 ∙ 𝑥𝑥 + 3 øger x-værdien med 30%, vil funktionsværdierne så altid 
have samme procentvise ændring? 
Hvis man for funktionen 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 7 ∙ 𝑥𝑥1.43 øger x-værdien med 30, vil funktionsværdierne så altid 
have samme absolutte ændring? 
(Hint: I begge tilfælde … find modeksempler) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 7 – nye funktionstyper (selv) 
OPG. 4 – EKSPONENTIALFUNKTION PLUS KONSTANT 

a) Hvordan må denne funktionstype forholde sig til eksponentialfunktioner? Tegn et lille diagram. 
b) Undersøg funktionstypen vha. Explore i Maple (OBS: husk 0 < a for grundtallet … det mest normale 

er også at lade de andre parametre antage kun positive værdier) 
c) Undersøg om denne funktionstype har følgende egenskab (som eksponentialfunktioner har): 

Hvis man lægger en konstant til x-værdien, ændres y-værdien med en bestemt procentvis ændring 
(Hint: prøv at lave to konkrete beregninger, der tager udgangspunkt i to forskellige x-værdier) 

 

OPG. 5 – LOGISTISK VÆKST 

a) Hvordan må denne funktionstype forholde sig til eksponentialfunktioner, eksponentialfunktioner 
plus en konstant og logaritmefunktioner? Tegn et lille diagram. 

b) Undersøg funktionstypen vha. Explore i Maple 
c) Tegn et eksempel på en graf for denne funktionstype. 

Der er et ”midtpunkt” et eller andet sted på grafen – find det. 
- hen mod dette punkt: Hvad ligner grafen der (hvilken anden funktionstype)? 
- efter grafen: Hvad ligner grafen der (hvilken anden funktionstype)? 

 

OPG. 6 – TRIGONOMETRISKE FUNKTIONER OG SVINGNINGER 

a) Undersøg graferne for sin(x), cos(x) og svingninger vha. Explore i Maple – hvordan må disse 
funktioner forholde sig til hinanden? Tegn et lille diagram. 

b) Undersøg grafen for tan(x) – hvordan forholder den sig til de andre funktioner? 
c) Undersøg graferne for de omvendte trigonometriske funktioner (arcsin(x), arccos(x), arctan(x)) – 

ser de ud som vi forventer (spejling i linjen y=x)? 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse 8 – svingninger (grupper) 
I denne øvelse skal I undersøge den funktionstype, som hedder svingninger, lave en flot planche og 
fremlægge jeres arbejde  Det kræver nok lidt planlægning og organisering at få plads til det hele på 
planchen, men lige præcis I kan gøre det!! 

a) Undersøg den generelle forskrift for svingninger vha. Explore-funktionen i Maple (som i øvelse 5, 6 
og 7 ovenfor) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 ∙ sin(𝑏𝑏 ∙ 𝑥𝑥 + 𝑐𝑐) + 𝑘𝑘 
 

hvor a, b, c og k er konstanter (parametre). b er en positiv konstant (b > 0), men de andre kan 
antage alle værdier. 

Til de følgende opgaver kan man hente hjælp på s. 223 – 229 i MAT A2-bogen: 

b) Skriv en kort tekst, der beskriver betydningen af konstanten a. Illustrér med et passende antal 
grafer og sæt det op på planchen (skriv og tegn gerne i hånden eller print ud og klistr op ). 
 

c) Skriv en kort tekst, der beskriver betydningen af konstanten b. Illustrér med et passende antal 
grafer og sæt det op på planchen (skriv og tegn gerne i hånden eller print ud og klistr op ). 
 

d) Skriv en kort tekst, der beskriver betydningen af konstanten c og forklar hvad der menes med 
”faseforskydning”. Illustrér med et passende antal grafer og sæt det op på planchen (skriv og tegn 
gerne i hånden eller print ud og klistr op ). 
 

e) Skriv en kort tekst, der beskriver betydningen af konstanten k. Illustrér med et passende antal 
grafer og sæt det op på planchen (skriv og tegn gerne i hånden eller print ud og klistr op ). 
 

f) Skriv en kort tekst, der beskriver betydningen af tallet T (perioden, svingningstiden, bølgelængden) 
og opskriv formlen, der giver sammenhængen mellem T og b. Illustrér med et passende antal grafer 
og sæt det op på planchen (skriv og tegn gerne i hånden eller print ud og klistr op ). 
 

g) Hvordan forholder svingninger ( 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 ∙ sin(𝑏𝑏 ∙ 𝑥𝑥 + 𝑐𝑐) + 𝑘𝑘 ) og de trigonometriske funktioner 
sin(x) og cos(x) sig til hinanden? Tegn på jeres planche et diagram (mængdeboller) og placér de tre 
funktioner i forhold til hinanden (som i øvelse 3 og 4 ovenfor). Ekstra-opgave: Hvordan med tan(x)? 

 

Planchen laves og der forberedes en fremlæggelse. 

 


