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Til den, der skal bruge hæftet

Dette hæfte er lavet til den, der kender til koordinatsystemer
og til at tegne grafer. Det kan man have prøvet ved at arbejde
med hæftet: Koordinatsystem, grafer og funktioner 1. På side
28 kan man læse om de begreber og regler, der er
gennemgået i det hæfte.

I dette hæfte kommer man først til at arbejde med forskellige
typer af grafer og man lærer nogle fagudtryk at kende. Til
sidst i hæftet ser man hvordan grafer kan bruges praktisk til
at beskrive sammenhænge.

Med eksempler og forklaringer vises, hvorledes man tegner
grafer. Derefter er der opgaver, hvor man selv skal tegne.

Fra side 26 er der en facitliste til opgaverne, så man selv kan
se, om man laver opgaverne rigtigt.

Fra side 37 er de regler, som arbejdet med hæftet indøver.
Siderne kan også bruges som en indholdsfortegnelse til
hæftet, fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i
hæftet man kan læse mere.



Lineære funktioner 

Eksempel 1:
Du skal tegne følgende funktions graf i et
koordinatsystem:
El-forbrug i Kilowatttimer: x
Prisen for forbruget: f(x)
f(x)  = 0,985x +750 for x0 [0; 4000]
Du udregner nogle eksempler på sammenhængen:
f(0) = 0,985 A 0 + 750 = 750
f(4000)  = 0,985 A 4000 + 750 = 4690 
Du afmærker disse i et koordinatsystemet og tegner
grafen:

   f(x)     Pris i kr.
  4000

  3000

  2000

  1000
      Forbrug i Kwt

             1000 2000 3000 4000 x

Forklaring:
Udtrykket f(x) = 0,985x + 750 læses sådan:
"f af x er lig med 0,985x plus 750" og oversættes til:
"funktionsværdien for et tal x findes ved at udregne      
0,985x + 750".

Bag funktionsforskriften skrives for hvilke tal x
funktionen er defineret. 
Udtrykket x0 [0 ; 4000] læses sådan:
"x skal være indeholdt i intervallet fra og med 0 til
4.000".

Er funktionen kun defineret indenfor et bestemt interval
vises dette ved at lade grafens endepunkter markeret
med en åben eller lukket bolle afhængig af om den x-
værdi, der er grænsen er med eller ej.
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1 Følgende sammenhæng gælder mellem, hvor meget vand du
bruger på et år og prisen.

Vandforbrug i m3: x
Pris i kr.: f(x)
f(x) = 22x + 500

� Tegn et koordinatsystem og tegn funktionens graf for 
x0 [0;300].

� Brug grafen til at finde, hvad et forbrug på 150 m3 vil
koste.

2 Prisen for at du bruger mobiltelefon i en måned kan beregnes
med forskriften herunder:

Taletid i minutter: x
Pris i kr.: f(x)
f(x) = 0,25x + 125

� Tegn funktionens graf for x 0 [0; 1.000].
� Brug grafen til at finde, hvor lang tid du kan tale om

måneden hvis din udgift ikke må overstige 250 kr.

3 Varmeforbruget i dit hus afhænger af udetemperaturen. Du
har fundet ud af at sammenhængen er sådan:

Udetemperatur: x
Olieforbrug i liter: f(x)
f(x) = -0,5x + 30

� Tegn funktionens graf for x 0 [-10; 20]
� Brug grafen til at finde olieforbruget en dag hvor

temperaturen var -5°.

4 Prisen for leje af en bil en dag af et bestemt udlejningsselskab
kunne beregnes sådan:

Antal kørte km. x
Pris i kr.: f(x)
f(x) = 1,5x + 200 for x0 [0; 500]

� Tegn funktionens graf.
� Brug grafen til at finde, hvad det vil koste at køre 300 km.
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