
Mundtlig eksamen matematik B, hhx 

 

Eksaminationen 
Eksamen på matematik B er en individuel mundtlig prøve. Selve eksaminationen varer ca. 30 minutter og 

der gives 60 minutters forberedelsestid. Eleven trækker et kendt spørgsmål som tager udgangspunkt i en af 

emneopgaverne fra faget. Derudover hører der til spørgsmålet fire ukendte mindstekravsopgaver, som skal 

besvares i forberedelsen. Disse mindstekravsopgaver er årsagen til at forberedelsestiden er forlænget med 

30 minutter. Eleverne skal være bekendt med typen af mindstekravsopgaver, der kan forekomme, så det er 

muligt at træne dem i undervisningstiden. 

Eksamen er således 3-delt. Eleven starter med at aflevere sine svar på de 4 mindstekravsopgaver, som 

han/hun har skrevet ned på et stykke A4-papir. Herefter fremlægger eleven en selvvalgt del af sit 

eksamensprojekt. Lærer og censor har på forhånd aftalt hvad de vil have uddybet og der spørges herefter 

ind til det. Denne del tager maksimalt 1/3 af tiden.  

I anden del starter eleven med sin emneopgave og det kendte delspørgsmål. På dette tidspunkt vil det være 

oplagt for lærer og censor hvorvidt eleven ikke er bestået eller er sikker på at bestå. 

 

 

Antal af delspørgsmål 
Antallet af kendte delspørgsmål: Der er ikke et antalskrav, men der er forventeligt 7-10 emneopgaver. 

Selvom der ikke er krav om antal, så skal spørgsmålene og mindstekravsopgaverne dække al kernestof og 

supplerende stof. Der skal være forholdsmæssig balance i spørgsmålene i forhold til omfanget af forløbene. 

 

 

Mindstekrav 
Mindstekravene tager udgangspunkt i kernestoffet og omfatter grundlæggende matematiske færdigheder 

og kompetencer, dvs. eleven skal kunne anvende matematiske begreber og gennemføre simple 

ræsonnementer, skifte mellem repræsentationer, håndtere simple matematiske problemer med og uden 

matematiske værktøjsprogrammer samt udøve basal algebraisk manipulation. Mindstekrav er indført i 

matematik for at sikre, at eleverne er bekendt med, hvad der som minimum forventes, for at bestå 

matematik på et givent niveau. Mindstekrav sigter mod beståelse og handler altså om summativ 

bedømmelse, i forhold til om en elev kan bestå/ikke bestå prøven. Eleverne skal kende de opgavetyper som 

kan optræde til prøven, i løbet af undervisningen formulerer læreren disse mindstekrav i dialog med 

eleverne. 

 

Når læreren har gennemgået et emne, fx chi-i-anden test, bør læreren over for eleverne fortælle hvad man 

minimum skal kunne inden for dette emne for at bestå. Det kunne således være: Lave en pivot-tabel, 

opstille en nulhypotese og den alternative hypotese og ud fra p-værdien afgøre om nulhypotesen forkastes 

eller ej. 

 

Sammensætning af mindstekrav: På B-niveau 4 små uafhængige opgaver og som ikke er i emnet man har 

trukket. Opgaverne bør varieres på tværs af 1.g og 2.g, så man ikke består udelukkende på 1.g stof, og bør 

varieres hen over opgavetyper og repræsentationsformer (algebraiske, grafiske, tekst etc.). 

 



Mindstekravstyperne skal samlet dække alle emner i kernestoffet samt det supplerende stof. Det er 

læreren som har ansvaret for at opgaverne er stillet på et fagligt korrekt niveau. Som censor kan man ikke 

påtale udformningen af mindstekravstyperne, da disse er aftalt mellem lærer og elev. En censor kan højst 

påtale kombinationen af opgaverne som læreren har lavet til eksamensspørgsmålene. 

 

Mindstekravsopgaverne er tænkt som en sikkerhed for eleverne, så de ved præcist hvad de skal kunne for 

at være i stand til at bestå til eksamen, og de formuleres løbende så eleverne kan træne dem. Til den 

mundtlige projekteksamen skal alle elever besvare disse i forberedelsen og aflevere dem til lærer og censor 

i starten af eksaminationen 

I det tilfælde hvor lærer eller censor er i tvivl om elevens præstation er på et bestået niveau tages papiret 

med mindstekravsopgaverne frem og eleven præsenterer hvordan opgaverne er løst. Der må ikke 

eksamineres bredt i de emner som mindstekravsopgaverne omhandler, så der skal ikke stilles uddybende 

spørgsmål til eleven. Der må gerne stilles afklarende spørgsmål, så eleven får mulighed for at rette op på 

skrive- og regnefejl. Det er vigtigt at der sættes tid af til denne del hvorfor det er centralt at lærer og censor 

inden eksamen aftaler en kommunikation, som ikke forstyrrer. For de elever hvor der ikke er tvivl om at de 

er bestået kan elevens gennemgang af opgaverne udelades. Man bør dog vise eleven at man ser dem 

hurtigt igennem. For alle elever ses besvarelsen af mindstekravsopgaverne igennem.  

 

 

Afvikling af eksamen (rækkefølge) 
Eleven vælger selv rækkefølgen af de to første dele, men det er op til lærer og censor hvornår 

mindstekravsopgaverne skal høres. Eleven kan ikke vælge at starte med sine mindstekravsopgaver. Hellere 

begynde på disse i god tid frem for at forsøge at hive mere ud af et spørgsmål som eleven ikke kan. Det 

kræver en aftale mellem lærer og censor om, hvordan de kommunikerer i forhold til at høre besvarelsen af 

mindstekravsopgaver.  

 

Vurdering af eksaminandens præstation 
Vurderingen af elevens præstation af en helhedsvurdering imellem de tre dele af eksamen og altså ikke blot 

en gennemsnitsbetragtning. Man kan for de fleste elever forvente at alle tre dele af præstationen afspejler 

omtrent samme niveau, både projekt, mundtligt spørgsmål og mindstekrav. Man skal dog indtænke at de 

tre dele tester forskellige taksonomiske niveauer, hvorved man ikke tænke de tre dele summativt. 

  

Hvis en enkelt del af eksamen er nedprioriteret (fx mindstekrav eller projekt), så trækker det ned i 

vurderingen. Men hvis projektdelen og det mundtlige del uden tvivl samlet set er bestået, så kan en mangel 

i mindstekravsopgaverne ikke gøre at eleven dumper. Det er vigtigt at gøre klart for eleven inden eksamen 

at alle tre dele af eksaminationen tæller med og derfor skal besvares efter bedste evne. 

 

De elever som har svært ved at honorere fagets krav i eksaminationens første to dele til et bestået niveau 

vil sjældent kunne magte at besvare fire mindstekravsopgaver perfekt. Hvis de kan hovedparten korrekt, så 

vil det være bestået. De afklarende spørgsmål skal give eleven mulighed for at tænke over og uddybe 

eventuelle skrive- og regnefejl. 

 

  



Fra vejledningen om vurdering 
Den mundtlige projektprøve på B-niveau 

12 Fremlæggelsen er velstruktureret og eksaminanden behersker fagets terminologi og kan skifte sikkert 
mellem det matematiske symbolsprog og det daglige talte sprog. Eksaminanden demonstrerer stor 
fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement – herunder enkel matematisk bevisførelse. 
Eksaminanden udviser et stort overblik på alle felter samt evne til at generalisere og anvende stoffet i 
andre sammenhænge. Ved fremlæggelsen forekommer ingen eller kun få uvæsentlige fejl og mangler. 
 

7 Fremstillingen er godt struktureret, og fagets terminologi benyttes. Der veksles på tilfredsstillende 
måde mellem det matematiske symbolsprog og det daglige talte sprog. Eksaminanden demonstrerer 
en vis fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement, dog med udeladelse af visse 
argumenter. Eksaminanden har et godt overblik og kendskab til væsentlige områder af stoffet og kan i 
nogen grad generalisere. En del af fremlæggelsen er eksempler på konkrete anvendelser. Ved 
fremlæggelsen forekommer adskillige fejl og mangler. 
 

02 Fremstillingen er ustruktureret. Eksaminanden behersker kun mangelfuldt fagets terminologi og 
skifter usikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige talte sprog, samt mellem 
forskellige repræsentationsformer. Eksaminanden demonstrerer en ringe fortrolighed med 
matematisk tankegang og ræsonnement. Fremlæggelsen er usikker og består primært af eksempler 
på konkrete anvendelser. Eksaminanden har et beskedent overblik men behersker simpel 
symbolmanipulation. Honorering af fagets mindstekrav giver karakteren mindst 02. 
 

 

 

 

 

Eksempler på eksamensspørgsmål 
 

I det følgende kommer fem eksempler på eksamensspørgsmål og tilhørende mindstekrav. Eksemplerne 

illustrerer tankerne i ovenstående. Bemærk at det kun er eksempler på hvordan spørgsmål kan se ud og 

hvordan de kan kombineres med mindstekrav, men at der er andre måder at gøre dette på. Spørgsmålene 

og mindstekravene skal udformes så de passer til den undervisning, der er foregået. Der vil derfor være 

forskel fra hold til hold på den konkrete udformning af eksamensspørgsmålene. 

 

Da der kun er 7-10 emneopgaver, så må det på større hold forventes at der stilles flere forskellige 

spørgsmål i samme emne. Spørgsmål kan genbruges to gange på et hold, men hvis dette gøres, så skal 

mindstekravsopgaverne ændres. Man må ikke genbruge mindstekravsopgaver fra året før. 



Opgave 1  
Spørgsmålet består af tre dele. Du vælger selv om du vil fremlægge projektet (a) eller emnet (b) først. 
Mindstekravene (c) besvares på papir. Dette papir afleveres ved starten af eksaminationen. 
 

a) Gør rede for en selvvalgt del fra dit eksamensprojekt. Vær opmærksom på, at du vil blive bedt 
om at uddybe problemstillinger fra dele af hele dit projekt. 
 

b) Emne: Andengradspolynomier 
1. Gør rede for udvalgte dele fra din emneopgave om andengradspolynomier.  
2. Kom i den forbindelse ind på det kendte delspørgsmål:  

 

 

Gør rede for, at andengradspolynomiet har toppunkt i 𝑥 =
−𝑏

2𝑎
 

 

 
 

c) Du skal løse følgende 4 mindstekravsopgaver:  
 
1: Peter sparer 1000 kr. op hver måned i 3 år. Renten er 0,10% pr måned. Bestem det beløb der står på 
Peters konto umiddelbart efter sidste indbetaling.  
 
2: Bestem fordoblingskonstanten for nedenstående eksponentielle funktion 𝑓(𝑥) = 4 ∙ 1,8𝑥 

 
3: Tegn 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥2 − 2𝑥 i et koordinatsystem og indtegn en tangent med positiv hældning. 
 
4: Bestem ligningen for niveaulinjen 𝑁(10000) for 𝑓(𝑥, 𝑦) = 5𝑥 + 10𝑦 
 



Opgave 2 
Spørgsmålet består af tre dele. Du vælger selv om du vil fremlægge projektet (a) eller emnet (b) først. 
Mindstekravene (c) besvares på papir. Dette papir afleveres ved starten af eksaminationen. 
 

a) Gør rede for en selvvalgt del fra dit eksamensprojekt. Vær opmærksom på, at du vil blive bedt 
om at uddybe problemstillinger fra dele af hele dit projekt. 
 

b) Emne: Andengradspolynomier 
1. Gør rede for udvalgte dele fra din emneopgave om andengradspolynomier.  
2. Kom i den forbindelse ind på det kendte delspørgsmål:  

 

Du skal i nedenstående eksempel forklare hvordan man er kommet frem til omsætnings- og 
overskudsfunktionen. Du skal også tegne grafen for h og bestemme den afsætning der giver 
det største overskud. 

Stykprisen p på en vare er bestemt ved 145,0)(  xxp , hvor x er antal solgte enheder 

(afsætningen). 

Omsætningen er da xxxR 145,0)( 2  , hvor x er antal solgte enheder (afsætningen). 

Omkostningerne C er bestemt ved 42)(  xxC , hvor x er antal solgte enheder 

(afsætningen). 

Overskuddet er da 4125,0)( 2  xxxh , hvor x er antal solgte enheder (afsætningen). 

 

 
c) Du skal løse følgende 4 mindstekravsopgaver:  

 
1: Anna sparer 1200 kr. op hver måned i 4 år. Renten er 0,11% pr måned. Bestem det beløb der står på 
Annas konto umiddelbart efter sidste indbetaling.  
 
2: Lad 𝑋~𝑏(𝑛 = 10, 𝑝 = 0.30). Bestem 𝑃(𝑋 ≤ 5) 
 
3: Løs ligningen 𝑓(𝑥) = 20 når 𝑓(𝑥) = 4 ∙ 2𝑥 
 
4: Diagrammet nedenfor viser antal søskende for hhx-studerende. Bestem hvor stor en andel som har  
mere end 2 søskende.  
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Opgave 3 
Spørgsmålet består af tre dele. Du vælger selv om du vil fremlægge projektet (a) eller emnet (b) først. 
Mindstekravene (c) besvares på papir. Dette papir afleveres ved starten af eksaminationen. 
 

a) Gør rede for en selvvalgt del fra dit eksamensprojekt. Vær opmærksom på, at du vil blive bedt 
om at uddybe problemstillinger fra dele af hele dit projekt. 
 

b) Emne: funktioner 
1. Gør rede for udvalgte dele fra din emneopgave om funktioner.  
2. Kom i den forbindelse ind på det kendte delspørgsmål:  

 

Vis, at (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 2𝑎𝑏 og  (𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
Vis, at grafen for en lineær funktion går gennem punktet (0, 𝑏) 
Vis, at grafen for en eksponentiel funktion går gennem punktet (0, 𝑏) 
Vis, at grafen for et andengradspolynomium går gennem punktet (0, 𝑐) 

 
 

c) Du skal løse følgende 4 mindstekravsopgaver:  
 
1: Louise indsætter 1200 kr. på en konto. Pengene står urørt i 4 år til en rente på 0,20 % pr år. Bestem 
det beløb der står på Louises konto umiddelbart efter de 4 år.   
 
2: Lad 𝑋~𝑏(𝑛 = 10, 𝑝 = 0.30). Bestem 𝐸(𝑋). 
 
3: Bestem den afledte funktion 𝑓′(𝑥) for 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 4𝑥2 − 3𝑥 + 7   uden et CAS-program. 
 
4: Diagrammet nedenfor viser den ugentlige omsætning for en butik, som ligger på Strøget i København. 
    Aflæs kvartilsættet og forklar hvad de betyder. 

 

 
 

 

-  

 



Opgave 4 
Spørgsmålet består af tre dele. Du vælger selv om du vil fremlægge projektet (a) eller emnet (b) først. 
Mindstekravene (c) besvares på papir. Dette papir afleveres ved starten af eksaminationen. 
 

a) Gør rede for en selvvalgt del fra dit eksamensprojekt. Vær opmærksom på, at du vil blive bedt 
om at uddybe problemstillinger fra dele af hele dit projekt. 
 

b) Emne: statistik 
1. Gør rede for udvalgte dele fra din emneopgave om statistik.   
2. Kom i den forbindelse ind på det kendte delspørgsmål:  

 

Forklar begreberne population, stikprøve og estimat. Angiv formlen til beregning af et 
konfidensinterval for en andel, og forklar hvilken betydning konfidensintervallets niveau har 
på konfidensintervallets bredde. Hvilken betydning har n? 

 
c) Du skal løse følgende 4 mindstekravsopgaver:  

 
1: Kristoffer indsætter 800 kr. på en konto. Pengene står urørt i 5 år til en rente på 0,25 % pr år. Bestem 
det beløb der står på Kristoffers konto umiddelbart efter de 5 år.   
 

2: Det gennemsnitlige ugentlige antal kunder i en butik kan beskrives ved  ( ) 1500 1,025xk x    , hvor x  

er antal måneder efter 1/1 2022.  
Forklar hvad tallene 1500 og 1,025 fortæller om antallet af kunder i butikken. 
 
3: En lineær funktion i to variable har forskriften 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 + 6𝑦. Bestem 𝑓(2,1) 
 
4: Grafen viser afskrivningen af en vare efter saldometoden. 
    Aflæs halveringskonstanten. 
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Opgave 5 
Spørgsmålet består af tre dele. Du vælger selv om du vil fremlægge projektet (a) eller emnet (b) først. 
Mindstekravene (c) besvares på papir. Dette papir afleveres ved starten af eksaminationen. 
 

a) Gør rede for en selvvalgt del fra dit eksamensprojekt. Vær opmærksom på, at du vil blive bedt 
om at uddybe problemstillinger fra dele af hele dit projekt. 
 

b) Emne: differentialregning 
1. Gør rede for udvalgte dele fra din emneopgave om differentialregning.  
2. Kom i den forbindelse ind på det kendte delspørgsmål:  

 

Forklar begreberne tangent og sekant og udled formlen for differentialkvotienten. 

 
c) Du skal løse følgende 4 mindstekravsopgaver:  

 
1: Beregn gennemsnittet af følgende karakterfordeling ved at bruge en formel 
 

Karakter 0 2 4 7 10 12 

Hyppighed 8 10 5 9 6 2 

 
 
2: Grafen for en lineær funktion går igennem punkterne (4, 11) og (9,26) 
Bestem forskriften for funktionen 
 
3: Et uafhængighedstest har følgende observerede værdier 

 Kender ikke Kender godt Har prøvet Bruger ofte 

Kvinder 44 121 57 21 

Mænd 82 84 12 7 

 
Bestem antallet af frihedsgrader i teststørrelsens fordeling 
 

4: Aflæs fortegnet af konstanterne a, c og af diskriminanten for 2( )f x ax bx c     

x

y

2( )f x ax bx c  
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