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Eksempeloppgaver. Eksamen fra våren 2015. 10. klasse 

 

 

Framgangsmåte 

 Lag et kvadrat ABCD med verktøyet for regulære mangekanter:  

 Tegn ei horisontal linje med dette verktøyet:  

 Skjul punktene og lag et nytt punkt P på linja med dette verktøyet:  

 Trekk linjestykkene AP, BP, CP og DP. 

 Plassér et punkt E på linjestykket DP, og et punkt F på CP, slik at EF || DC. 

 Plassér et punkt G på AP slik at EG || DA. 

 Plassér et punkt H på BP slik at FH || CB. 

 Stiple linjestykkene til forsvinningspunktet. Lag gjerne mangekanter på 

sideflatene på terningen. 

 

Tips: Bruk verktøyet Parallell linje: . 

Finn skjæringspunktene, skjul linjene og trekk deretter opp linjestykker mellom 

punktene, slik figuren på neste side viser. 
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Flytt gjerne på punktet P og på punktet E for å se hvordan terningen forandrer 

seg. 
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Framgangsmåte 

 Lag en rettvinklet trekant. 

 Finn midtpunktene på sidene med verktøyet Midtpunkt eller sentrum. 

 
 Lag halvsirkler på sidene ved å bruke verktøyet Sirkelsektor definert ved 

sentrum og to punkt. (Klikk først på midtpunktet, så på endepunktet til høyre 

for midtpunktet og til slutt på endepunktet til venstre for midtpunktet (dersom 

du tenker at du står i midtpunktet med ryggen mot den rettvinklede trekanten). 

 

 Høyreklikk på halvsirklene, velg farge og sett fyllgraden til 100. 
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 I algebrafeltet får halvsirklene navnene d, e og f. Vi ser at arealet av 

e + arealet av f = arealet av d. 

       
 

Arealet av den blå og den grønne halvsirkelen er likt arealet av den røde 

halvsirkelen. Dette gjelder uansett lengde på sidene, så lenge trekanten er 

rettvinklet. 
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Framgangsmåte 

 Klikk på Vis og merk av for Regneark. 

 Merk tallene i tabellen, kopier og lim disse inn i regnearket i GeoGebra, eller 

skriv dem inn i regnearket for hand. 

 Merk tallene og velg verktøyet Analyse av en variabel:  

 Klikk på Analyser. 

 Merk av for Vis statistikk, og vel Stolpediagram fra nedtrekksmenyen. 

  

 
Av diagrammet og opplysningene fra stolpediagrammet finner vi svarene på 

spørsmålene i oppgaven: 

 

a) Frekvenstabell: 

     

Karakter Frekvens 

1 3 

2 4 

3 2 

4 4 

5 5 

6 2 
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b) Medianen er 4, gjennomsnittet er 3,5 og typetallet er 5. 

 

c) Jeg bytta ut en 5-er med en 4-er i regnearket. Vi kan straks lese av  

    forandringene i median, gjennomsnitt og typetall. 

  
  Medianen er 4 som før, gjennomsnittet ble redusert til 3,45 og typetallet ble    

  endret fra 5 til 4. 
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Framgangsmåte 

 Skriv i inntastingsfeltet: U(x) = Funksjon[ 0.046 x2 - 6.7 x + 386, 20, 100] og 

trykk Enter. Husk punktum som desimaltegn. Du får eksponenten 2 ved å 

holde nede Alt-tasten og trykke 2 samtidig. 

 

 Bruk dette verktøyet  til å dra i aksene, slik at hele grafen viser godt. 

 

 Høyreklikk et sted på grafikkfeltet, velg Grafikkfelt1, og klikk på arkfanen for x-

aksen. Skriv x (km/h). Velg arkfanen for y-aksen og skriv U (gram).  
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 Skriv (60, U(60)) i inntastingsfeltet og trykk Enter. 

 

 Bruk gjerne verktøyet Merking.ggt for å markere resultatet. (Dette verktøyet 

kan du laste ned og installere fra nettsiden www.inter-ped.no/GeoGebra. Se 

gjerne opplæringsfilmen der om hvordan vi laster ned og installerer slike 

ekstra verktøy.) 

 
For å vise resultatet ved punktet, velger vi Verdi i stedet for Navn i 

egenskapene for punktet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ved farten 60 km/h er utslippet ca. 150 gram CO2 per km 

 

 Skriv Funksjon[ 160, 20, 100 ] og trykk Enter. Finn skjæringspunktene mellom 

grafen til U og denne nye horisontale grafen, som får navnet f. Du finner 

skjæringspunktene ved å skrive Skjæring[ U, f ]. 

http://www.inter-ped.no/GeoGebra
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b) Utslippet er 160 gram CO2 per km når farten er 53,0 og 92,6 km/h 

 

 For å finne den minste verdien av CO2-utslipp per km, skriver du 

Ekstremalpunkt[ U ] og trykker Enter.  

 

c) Utslippet er minst ved farten 72,8 km/h. Utslippet er da på 142 gram CO2 

per km. 

 

 

 


