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Forklaring 

Bruker cas i geogebra til å løse oppgaven, 

kommando som er brukt er NLøs på 

grunn av omtrent 5L som utgangspunkt. 

Finner radius ved å dividere på 2π 

(kunne valgt å forkorte, men valgte å 

bruke formler) 

Konklusjon:  

a) Fant at  volumet var 5.08 dm^3   ca 5L 

b) Arealet av overflaten er 14,29 dm^2 

 

c) Forklaring: 

Finner radius til ballen med overflate på 

10 dm^2, r er ca 0,89 dm, ved å bruke 

verktøyet Nløs. 

Konklusjon: Fant at volumet til den andre 

ballen var ca 3L, en 3  er ball
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a)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring □ABCD: 

 Skrev inn punktene A, B, C og D i inntastingsfeltet 

 Markete □ABCD med vektøyet mangekant og vinkel,  

Konklusjon:  □ABCD er et trapes da AB∥CD og AD∦BC 
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b) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring: Forlenget linjestykket BC med verktøyet linje og fant skjæring med yAksen med 

verktøyet skjæring mellom to objekt, 𝑦 = 5, linja synker 3 for hver x.  

Konklusjon: En får da likningen 𝑦 = −3𝑥 + 5 

Skrev inn grafen til linja 𝑦 =
1

3
𝑥 − 5 , produktet av de to linjene er -1 og linjene er ⊥ på 

hverandre. 

 

c)    

Forklaring: Slår en sirkel med 

senter i B og periferipunkt i C, 

finner punktene E og E2 i 

skjæring mellom sirkelen og 

𝑦 =
1

3
𝑥 − 5 ved å bruke 

verktøyet skjæring mellom to 

objekt. Har nå at  𝐵𝐶 = 𝐵𝐸 . 

Markerer  ∆𝐵𝐸𝐶 med 

verktøyet mangekant og 

vinkel,  ∆𝐵𝐸𝐶 er rettvinklet og 

likebeint, med to like lange 

sider og to like store vinkler.  

Konklusjon: Punkt E har 

koordinaten (9, -2)                

(det ville vært like rett å velge 

punkt E2 ) 

 

 



Løsningsforslag: Eksempeloppgaver våren 2015 MAT0010 
 

 

 

𝑥 + 10 = 𝑦 − 10  ⇒ 𝑥 − 𝑦 = −20  , får x 10 kuler fra y har de like mange. 

𝑦 + 10 = 2(𝑥 − 10) ⇒ 2𝑥 − 𝑦 = 30 ,  x gir 10 til y ⇒2(x -10) ,dvs det dobbelte  

 

 

 

Forklaring: Skrev likningene inn i inntastingsfeltet, fant løsning ved å benytte verktøyet skjæring 

mellom to objekt. 

Konklusjon: Marius har 50 klinkekuler og Kathrine har 70 klinkekuler 
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Forklaring: 

Løste likningssettet ved regning i cas ggb, 

markerte begge likninger og brukte 

kommandoen Løs. 

 

Konklusjon: 

Marius har 50 klinkekuler og Kathrine har 

70 klinkekuler.

 

 
Forklaring: 

Løste opgaven i cas  ggb, bruket  verktøyet 

regn ut. 

Konklusjon: 

Område  1 er 1000 m2 ,  

Område 2 er 600 m2  

Til sammen er områdene 1600 m2  
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b)  Hele gjerdet er 140m siden området er 

et rektangel er den korteste og den 

lengste siden 140𝑚: 2 = 70𝑚 til sammen, 

Hvis en  bruker opp x meter på den ene 

siden må en trekke denne lengden  fra 

70m for å finne lengden på den andre 

siden.  To motstående lengder er da x m 

og de to andre motstående sidene er da 

(70-x) m 

Forklaring: 

Bruker cas i ggb, bruker verktøyet utvid til 

å finne A(x) og verktøyet nullpunkt til å 

finne grenseverdier, definerer funksjonen 

ved å bruke kommandoen funksjon[f,0,70] 

 

 

 

  

Konklusjon: 

𝐴(𝑥) = −𝑥2 + 70 

𝑥 𝑚å ℎ𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜𝑚 0 𝑜𝑔 70 

 

 

 

Forklaring: Definerer funksjonen med grenseverdier 

ved hjelp av Funksjon[f,0,70], bruker kommandoen 

ekstremalpunkt til å finne størst areal. 

Konklusjon:  𝑥 = 35 meter gir størst areal, arealet 

er da 1225 m2, arealet har form som et kvadrat da  

(70 − 35)35 =  352 


