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Oversigt 
Denne samling indeholder mundtlige dispositioner til følgende emner: 
 

1. Ligningsløsning 

2. Kvadratsætninger 

3. Andengradsligningen 

4. Parabler og toppunktsformel 

5. Polynomiers grad, rødder og faktorisering 

6. Funktioner generelt 

7. Lineære funktioner 

8. Eksponentielle udviklinger 

9. Fordoblingskonstant og halveringskonstant 

10. Potensfunktioner 

11. Differentialkvotient og tretrinsreglen 

12. Differentiation af elementære funktioner 

13. Regneregler for differentialkvotienter 

14. Tangentligning 

15. Monotoniforhold 

16. Optimering 

17. Enhedscirklen, sinus, cosinus, tangens i retvinklede trekanter 

18. Sinusrelationerne og arealformel 

19. Cosinusrelationerne 

20. Den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritme 

21. Stamfunktion og ubestemt integral 

22. Bestemt integral 

23. Areal under graf 

24. Statistik og ikke-grupperede observationer 

25. Statistik og grupperede observationer 

26. Chi i anden GOF-test 

27. Chi i anden U-test 



Uddrag fra undervisningsvejledningen i Matematik B STX 
 

Den mundtlige prøve  
Ifølge læreplanens afsnit 4.2 skal ” De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal meddeles til eleverne 

før prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold.” Spørgsmålene skal drøftes med 

eleverne, så de forstår, hvad spørgsmålene præcist går ud på. Det kan ske løbende eller i forbindelse med 

repetitionen. I læreplanens afsnit 3.2 hedder det: ”Efter hvert forløb eller i forbindelse med en repetition 

demonstreres, hvorledes det faglige stof kan udmøntes i eksamens-spørgsmål.”  

Man kan med fordel bygge hele eller hovedparten af den mundtlige prøve op på grundlag af tema-opgaver. 

Med temaopgavernes kombination af simpel problembehandling, matematisk ræsonnement og modellering 

og behandling af mere komplekse problemer giver det eksaminanderne mulighed for at demonstrere en bred 

indsigt i pågældende emne. Det giver samtidig rum for både den stærke og den svagere elev, så de får bedre 

mulighed for at demonstrere, hvad de kan. Hvis man vælger at bygge prøvegrundlaget op af temaopgaver på 

langs, giver det gode muligheder for at lave eksamensspørgsmål, der hver for sig rummer alle 

sværhedsgrader, og som ækvivalerer hinanden optimalt.  

Man kan godt fravælge knapt så vellykkede undervisningsforløb, men man kan ikke fravælge faglige emner 

til den mundtlige prøve. Prøven omfatter hele læreplanen fra 0 til B – der findes ingen differenslæreplan for 

opgradering fra et niveau til et højere.  

Der skal være så mange spørgsmål, at sidste eksaminand har mindst 4 spørgsmål at vælge mellem. Der må 

gerne være dubletter. Alle spørgsmål skal være lagt frem ved eksaminationens start.  

Det enkelte eksamensspørgsmål skal være så præcist formuleret, at der ikke kan være tvivl om, hvilket 

stofområde der vil blive eksamineret i. Udtryk som ”du kan evt. komme ind på...” eller ”hvis der bliver tid...” 

skal undgås.  

Eksamensspørgsmålene må hverken indeholde en disposition for eksaminationens forløb eller stikord til 

samtaledelen.  

Eksamensspørgsmålet er todelt med en forholdsvis kort overskrift – fx temaopgavens overskrift – og en 

uddybende undertekst med et eller flere konkrete delspørgsmål. De(t) konkrete spørgsmål er det stof, 

eksaminanden selv skal komme med et oplæg om. Samtaledelen bevæger sig inden for de rammer, som 

overskriften udstikker.  

 

Der er ingen fast regel for, hvor længe hver af de to faser i eksaminationen skal være, men normalt bør der 

afsættes godt halvdelen af eksamenstiden til første del. Eksaminanden skal have mulighed for en selvstændig 

fremlæggelse og ikke for hurtigt afbrydes.  

Samtalen kan tage udgangspunkt i nogle elementer fra første del – eller hvis overskriften er en temarapport, 

inddrage elementer herfra, som eksaminanden ikke har berørt, og give vedkommende mulighed for at 

demonstrere kendskab til anvendelser af noget teori, at inddrage et historisk perspektiv eller at vise overblik 

over det faglige område. I samtaledelen kan man ikke afkræve eksaminanden bevistunge eller meget 

detaljerede redegørelser.  

Under hele eksaminationen er det eksaminators opgave at sikre, at såvel fortrin som mangler ved 

eksaminandens præstation træder tydeligt frem. Fejl og faglige misforståelser kan give anledning til 

opklarende spørgsmål, men dette må ikke udvikle sig til undervisning.  

Eksaminanderne må have alle hjælpemidler, lærebøger, notater, rapporter, skriftlige afleveringer, computer, 

dispositioner til spørgsmålene mv. med både til forberedelsen og i selve eksamenslokalet, men de må 

naturligvis ikke kommunikere med omverdenen. Eksaminanderne skal ikke bruge forberedelsestiden på at 

skrive en eventuel disposition, de har lavet hjemmefra, over på et andet stykke papir, men på at forberede sig 

på det spørgsmål, de har trukket.  

Under selve eksaminationen må eksaminanden støtte sig til notater eller henvise til en rapport, men skal før 

prøvens afholdelse være gjort opmærksom på, at oplæsning eller afskrift af sådanne notater ikke tæller 

positivt med i bedømmelsen. Det samme gælder oplæsning fra en PowerPoint. 

 


