Lokalt gitt eksamen januar 2015
Praktiske opplysninger til rektor

MATEMATIKK 1TY for yrkesfag

9.1.2015

MAT1006

8 sider inkludert forside og opplysningsside

Forhold som skolen må være oppmerksom på:

Elevene skal ikke skrive noe på oppgavearkene.
Oppgavene skal skrives ut i farger.
Eksamenen er todelt.
Del 1 er uten hjelpemidler.
Elevene får utdelt Del 1 og Del 2 samtidig. I eksamenssettet står det at anbefalt
tid på Del 1 er én time, men elevene kan bruke kortere/lengre tid på Del 1 hvis
det er ønskelig. Når Del 1 leveres inn, kan elevene ta fram hjelpemidlene sine.
På Del 2 kan elevene bruke alle hjelpemidler utenom hjelpemidler som tillater
kommunikasjon.
Det er ikke noe i veien for at elevene sitter på datarom med PC tilgjengelig under
hele eksamenen, så lenge de ikke bruker den som hjelpemiddel under Del 1.

Lokalt gitt eksamen januar 2015
Sensorveiledning

MATEMATIKK 1TY for yrkesfag

9.1.2015

MAT1006

8 sider inkludert forside og opplysningsside

Eksamenstid:

4 timer

Hjelpemidler:

Ingen hjelpemidler er tillatt på Del 1.
På Del 2 kan kandidatene bruke alle hjelpemidler som ikke
tillater kommunikasjon med andre.

Antall sider i oppgaven:

8 sider på Del 1 og Del 2 inkludert forside og opplysningsark.

Vurderingskriterier:

Det skal vurderes i hvilken grad kandidaten har nådd de
målene som han eller hun prøves i.
Det skal brukes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6. Bare hele
tallkarakterer skal brukes i vurderingen.
Ved vurderingen av den enkelte besvarelse skal det legges
vekt på kandidatens helhetlige kompetanse så langt den kan
måles. Poeng kan være til hjelp som et utgangspunkt for
karaktersettingen, men må ikke være det avgjørende
kriterium for den endelige karakteren.
Den helhetlige kompetansen i matematikk kan deles i
følgende hovedkategorier:
• vise grunnleggende ferdigheter
• kunne bruke hjelpemidler
• gjennomføre logiske resonnementer
• se sammenhenger i faget, være oppfinnsom og kunne
anvende fagkunnskap i nye sammenhenger
• vurdere om svar er rimelige
• forklare framgangsmåte og begrunne svar
Det skal også legges vekt på at kandidaten
skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger,
benevninger, tabeller og grafiske framstillinger.
Til hjelp med helhetsvurderingen er det vedlagt et skjema
som sensorene kan bruke.

Andre opplysninger:

Det er viktig at sensorene tar utgangspunkt i en positiv
sensur.
Det er viktig at sensorene ikke bare ser etter om svaret er
riktig eller galt, men først og fremst vurderer
framgangsmåte og tankegang.
Hvis man opererer med poeng, bør framgangsmåten kunne
telle opptil 75 %, mens bare rett svar uten begrunnelse
eller mellomregninger bør telle 25 %.

Framgangsmåte, utregning og forklaring skal altså
belønnes, selv om resultatet ikke er riktig.
Ved følgefeil skal det bare trekkes første gang feilen
forekommer. Dersom framgangsmåten videre er riktig, og
oppgaven ikke blir urimelig forenklet, eller tallsvar blir
åpenbart gale uten at eleven har kommentert dette, vil eleven
få full uttelling for disse svarene.

Ved vurderingen vil Del 1 telle ca. 30 %. Del 2 vil telle ca. 70 %.
På Del 1 vil hver av deloppgavene (dvs. a, b, c, d osv.) telle like
mye.
På Del 2 vil hver av deloppgavene (dvs. a, b, c, d osv.) telle like
mye.

Lokalt gitt eksamen januar 2015
Eksamen

MATEMATIKK 1TY for yrkesfag

9.1.2014

MAT1006

8 sider inkludert forside og opplysningsside

Eksamenstid:

Totalt fire klokketimer. Vi anbefaler at du ikke bruker mer enn
én klokketime på Del 1. Du må levere inn Del 1 før du kan bruke
hjelpemidler.

Hjelpemidler:

Del 1: Tegne- og skrivesaker er tillatt.
Du kan ikke bruke kalkulator eller andre hjelpemidler på Del 1.
Del 2: Du kan bruke alle hjelpemidler som ikke tillater
kommunikasjon med andre.
Det er ikke lov å samarbeide.

Antall sider i oppgaven:

8 sider inkludert forside og opplysningsark.

Vurderingskriterier:

Del 1 teller ca. 30 %.
Del 2 teller ca. 70 %.
På Del 1 vil hver av deloppgavene (dvs. a, b, c, d osv.) telle like
mye.
På Del 2 vil hver av deloppgavene (dvs. a, b, c, d osv.) telle like
mye.
Karakteren fastsettes etter en helhetlig vurdering. Det betyr at
sensor vurderer i hvilken grad du
•
•
•
•

viser grunnleggende ferdigheter
kan bruke hjelpemidler
gjennomfører logiske resonnementer
ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan
anvende fagkunnskap i nye sammenhenger
• vurderer om svar er rimelige
• forklarer framgangsmåten og begrunner svar
• skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger,
benevninger, tabeller og grafiske framstillinger

Andre opplysninger:

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du velge
framgangsmåte selv.
Hvis oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en
alternativ metode kunne gi noe uttelling.
Du må vise utregninger.

Pass på å skrive kandidatnummer på alle ark du leverer

Ikke skriv noe på oppgavearkene.

DEL 1
Uten hjelpemidler
Oppgave 1
Skriv så enkelt som mulig:
a
b

−2 ⋅ (9 − 2) − 32 ⋅ (4 − 6)
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Oppgave 2
a

Gjør om til cm, og skriv svaret på standardform:

34,2 km

b

Regn ut, og skriv svaret på standardform:

0,005 ⋅ 4 000 000

c

Regn ut, og skriv svaret på normalform:

, ∙

, ∙
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Oppgave 3

Bestem likningen til den rette linjen ovenfor, og forklar hvordan du kom fram til svaret.

Oppgave 4
Løs likningene:
a

8 – 5 (2x – 9) = 9

b

x2 – 8x = –12

c

Idrettslaget Rask skal lage en stafettløype som er 4 400 m lang. Den andre etappen skal være
400 m lengre enn den første etappen. Den tredje etappen skal være dobbelt så lang som
den andre etappen.

x=

Regn ut lengden på hver etappe.

Oppgave 5
En regulær sekskant er satt sammen av seks likesidede
trekanter. Sidene i trekantene er 2,0 cm.
Se figuren til høyre.
a

Bestem ∠ABC .

b

Vis at høyden h i trekantene er √3.

c

Regn ut arealet av sekskanten.

Oppgave 6
Her er E energien i joule (J), og t er tiden i sekunder (s).
E
Effekt er energi per tidsenhet: P =
t
a Løs formelen med hensyn på t.

b

Løs likningssettet:

 2 x + 3 y = 4
5 x − y = 10 



∓√

Oppgave 7
a

Eva er 170 cm høy og står ved siden av en
flaggstang. Sola gjør at Eva har en skygge på 120 cm.
Flaggstangen har en skygge på 360 cm.
Regn ut høyden til flaggstanga.

b

Ola skal gjerde inn et område som vist på
figuren.
Gjerdet selges i ruller med lengde på 8 m.

Regn ut hvor mange ruller han må kjøpe.

DEL 2
Med hjelpemidler
Oppgave 8
Et kart har målestokk 1 : 15 000.
a

Avstanden mellom to punkter på kartet er 8 cm.
Regn ut avstanden mellom punktene i virkeligheten.

b

Avstanden mellom to andre punkter er 2,2 km.
Regn ut avstanden på kartet.

c

Arealet av et område på kartet er 4,5 dm2.
Regn ut hvor stort dette arealet er i virkeligheten.

Oppgave 9
I trekanten ABC er AD = 6 cm, DC = 4 cm, og EB = 8 cm.
DE er parallell med AB.
a

Forklar hvorfor ∆ ABC og ∆ DEC er formlike.

Arealet av ∆ DEC er 10 cm.2
b

Regn ut arealet av ∆ ABC.

c

Regn ut arealet av trapeset ABED.

Oppgave 10
Figuren viser tverrsnittet av et rør med kvadratisk endeflate
der de utvendige sidene er 10,0 cm.
a

b

Regn ut arealet av det skraverte området når tykkelsen av
røret er 2 cm.
1) Sett tykkelsen av røret på figuren til cm,
vis at arealet A cm2 av det skraverte området
er gitt ved:

A = − 4 x 2 + 40 x og angi hvilke verdier kan ha.
2) Regn ut rørets tykkelse dersom

= 40 "# .

Oppgave 11
Trekanten AEF er innskrevet i rektangelet ABCD. Sidene i rektangelet er 10,0 cm og 7,0 cm.
DF = 3,0 cm, og vinkel v = 34,2°.

a

Regn ut lengden AF.

b

Regn ut lengden EF.

c

Regn ut ∠ AFE .

d

Regn ut arealet av trekant AEF.

Oppgave 12
Tabellen viser utslipp av karbondioksid (CO2) til luft
fra bruk av energi over hele verden.
La 1980 tilsvare x = 0.
a
b

Tegn punktene i et koordinatsystem.
1) Bruk regresjon til å finne den lineære
funksjonen som passer best til punktene.
2) Tegn grafen til funksjonen sammen med
punktene.

c

Regn ut, og finn grafisk et overslag over hva utslippsmengden vil være i 2020 på grunnlag av den lineære
modellen du fant i b.

År
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

Mengde
milliarder
tonn
18.3
19.1
20.9
22.6
22.9
25.1
26.2

Oppgave 13
En nyttårsrakett eksploderer 6 sekunder etter oppskyting.
Etter x sekunder er raketten h(x) meter over bakken, der
h(x) = –5x2 + 45x
a

Tegn grafen til h. Velg x mellom 0 sekunder og 6 sekunder.

b

Når er raketten høyest over bakken, og hvor høyt
er raketten da?

c

Regn ut den gjennomsnittlige vekstfarten til raketten
fra x = 2 til x = 4.

