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EKSAMEN  

Emnekode:  

LMUMAT10417-1 19V og 

Emnenavn: 

Geometri, måling, statistikk og 

sannsynlighetsregning 2 (5-10) 

Dato:  

Fredag 10. Maj 2019 

Eksamenstid: 

 ???? 

Hjelpemidler: 

Numerisk kalkulator 

Faglærere: 

Russell Hatami  

Natalia 

Johan 

Om eksamensoppgaven og poengberegning:  

Oppgavesettet består av 5 sider inklusiv denne forsiden.  

Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.  

4 delar (17 oppgaver) skal besvares og teller som angitt ved sensurering. 

Sensurfrist: ???? 

Karakterene er tilgjengelige for studenter på Studentweb senest 2 virkedager etter 

oppgitt sensurfrist. www.hiof.no/studentweb 
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Del 1: 29%  

 

1.  4% Vis (ved hjelp av algebra) at 

 

a) (
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟏
) = (

𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟗
) 

b) (
𝒏

𝒌
) = (

𝒏

𝒏−𝒌
) 

 

 

2. 6% Fra en gruppe på 8 kvinner og 13 menn, velges tilfeldig 5 personer ut. 

a) Hva er sannsynligheten for å velge 3 kvinner? 

b) Hva er sannsynligheten for å velge minst en kvinne? 

 

 

3. 4%Vi antar at det er 51 % sannsynlighet for å få en gutt. Dersom et par får fem 

barn, hva er sannsynligheten at de får akkurat 3 gutter og 2 jenter?  

 

 

4. 6% Bruk trediagram til å skrive ut  (𝒂 + 𝒃)𝟑.  Bruk resultatet til å resonnere deg 

frem til hvordan (𝒂 − 𝒃)𝟑 kan skrives. 

 

 

5. 9% På en fest skal alle håndhilse én gang på hverandre. Hvor mange håndtrykk 

blir det når antall personer som håndhilser er tyve? Bruk de tre følgende 

metodene: 

a) Metode 1. Aritmetisk tallserie 

b) Metode 2. Ordresonnement 

c) Metode 3. Kombinatorikk 
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Del 2: 28%  

 

6. 15% I et slott finnes det 26 lysestaker.  Noen er syvarmede og resten er firearmede; 

til sammen er det 128 armer.  Hvor mange av lysestakene er firearmede? Løs 

problemet med følgende metoder: 

a) Ordresonnement 

b) Tabell. Her skal du forklare hva som er viktig i tabellen som kan være 

et bra utgangspunkt for en likning. 

c) Lage en likning og løse den 

d) Lage et likningssett og løse det 

e) Grafisk 
 

7. 5% I følge en miljøvennlig oppskrift trenger vi 1 og 1/3 kg kjøtt til 12 personer. Til 

hvor mange personer rekker da 5 kg kjøtt? Løs oppgaven med å bruke de to 

metodene Veien om en og Reguladetri. 

 

8. 8% Det går med 2 liter stearin til å støpe 24 like lys. 

a) Hvor mange slike lys kan vi støpe hvis vi har 5 liter stearin? 

b) Hvor mange liter stearin går med til å støpe 30 slike lys? 

c) Formuler et generelt uttrykk for antall lys man kan støpe av n liter 

stearin. 

d) Formuler et generelt uttrykk for hvor mange liter stearin som går med til 

å støpe m antall lys. 
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Del 3: 31%  

9. 6% Vis at arealet som avgrenses av to halvsirkler er lik arealet som avgrenses 

utenfor halvsirklene i kvartsirkelen.   

 
 

10. 6% Konstruer eller beskriv hvordan du konstruerer en regulær 6 – kant. 

 

11. 6% I figuren under er linjene 𝑳𝟏 og 𝑳𝟐 parallelle, EC = ED = 2cm, CD =1 cm 

og BC = 4cm. Finn lengden til linjestykkene AB og AC og høyden ned på AC i 

trekanten ABC. 

 

 

12. 5%I rettvinklet trekant ABC, har høyden AH ned på hypotenusen lengden 

12 cm og CH = 24 cm. Bestem eksakte verdier av trekantens sider og areal. 

 

13. 8% Tegn en vilkårlig trekant. Vis at  

a) midtpunktsnormalene skjærer hverandre i ett punkt.  

b) midtpunktsnormalenes skjæringspunkt er sentrum i den omskrevne 

sirkelen til trekanten. 

 

 

 

𝑳𝟏 

𝑳𝟐 
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Del 4: 12%  

14. 3% Finn ved regning eksakte verdier for sin, cos og tan for vinklene 

𝟑𝟎𝟎 𝐨𝐠 𝟔𝟎𝟎. 1 
 

15. 3% Vis utledning av arealsetningen  

 

 

16. 3%  I en trekant har to av sidene lengde henholdsvis 5 dm og 7 dm. Vinkelen 

mellom disse sidene er 𝟏𝟑𝟓𝟎. Finn lengden til den motstående siden – eksakt. 

 

17.  3% Undersøk om noen av vektorene �⃗⃗� = [𝟏;  𝟑], �⃗⃗� = [𝟎, 𝟒;  𝟎, 𝟐],  

 
            �⃗� = [𝟎, 𝟐;  𝟎, 𝟔] er parallelle. 

                                                           
1 Verdiene ved å resonnere frem og ved å bruke definisjoner til sin, cos og tan og forkunnskaper innen geometri.  

 


