Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om
sekretess i 4 kap 3 § Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till
och med utgången av 2010.

NATIONELLT KURSPROV
I MATEMATIK KURS A
VÅREN 2000
Del III

Anvisningar
Provtid

100 minuter.

Hjälpmedel

Miniräknare, formelblad/formelsamling och linjal.

Provet

Del III består av 11 uppgifter.
Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få
för din lösning. (2/3) betyder att uppgiften kan ge 2 G-poäng
och 3 VG-poäng.
Till de flesta uppgifterna räcker det inte med endast svar, utan
där krävs det också
• att du skriver vad du gör
• att du förklarar/motiverar dina tankegångar
• att du ritar figurer vid behov.
Till några uppgifter behöver endast svaret anges. De är
markerade med Endast svar fordras.

Provmaterialet

Provmaterialet ska lämnas in tillsammans med din redovisning.
Skriv ditt namn, komvux/gymnasieprogram och skola på de
papper du lämnar in.

Namn: _________________________

Skola:__________________________

Komvux/gymnasieprogram: __________________________________________
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Den nya Öresundsförbindelsen

Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn

Grafik: Bengt Salomonson

Öresundsförbindelsen, som omfattar en fyrfilig motorväg och en dubbelspårig järnväg,
består av följande delar:

1 En konstgjord halvö vid Kastrup. Halvön sträcker sig ca 430 m ut från kusten.
2 En 3 510 m lång tunnel under Drogden mellan den konstgjorda halvön vid
Kastrup och den konstgjorda ön söder om Saltholm.

3 En 4 055 m lång konstgjord ö, Pepparholmen.
4 Bron, som består av en högbro och två anslutningsbroar, är totalt 7 845 m.
Högbron, som är 1 092 m lång och 23,5 m bred, har ett avstånd mellan
bropelarna om 490 m och en högsta segelfri höjd på 57 m.

5 En betalstation vid Lernacken på den svenska sidan.

1.

2.

a) Hur lång är Öresundsförbindelsen totalt?

(2/0)

b) Hur många procent utgör tunneln av hela förbindelsen?

(2/0)

c) Preben påstår att det tar 7 minuter för ett tåg med medelfarten 110 km/h
att köra hela Öresundsförbindelsen. Har han rätt? Motivera ditt svar med
beräkningar.

(2/1)

Den 12 juni kommer ett speciellt ”Brolopp” att gå av stapeln. Antalet löpare
är begränsat till 100 000 personer.
Kommer alla dessa att få plats på högbron samtidigt? Motivera ditt svar med
beräkningar.

(2/1)
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3.

Kostnaden för att köra med en minibuss över bron är 600 SEK (svenska
kronor) eller 500 DKK (danska kronor). Vid ett växelkontor i Malmö får
man en dag 0,86 danska kronor för 1 svensk krona.
Med vilken valuta är det mest fördelaktigt att betala avgiften för bussen
denna dag?

(2/0)

Betalstationen vid Öresundsbron

4.

5.

Cirka en kilometer från Öresundsbrons landfäste finns det en betalstation.
Den utgörs av ett 70 000 m2 stort cirkelområde. Detta område har täckts
med ett 5 cm tjockt asfaltlager.
Ungefär hur många lastbilslass motsvarar det, om varje lastbil lastar
ca 8 m3 asfalt?

(2/1)

Högbron bärs upp av pyloner. Pylonen är Sveriges högsta byggnadsverk.
a) Hur högt är Eiffeltornet med mast i verkligheten enligt diagrammet?
Endast svar fordras.

(1/0)

b) I vilken skala är pylonen avbildad i diagrammet?

(1/1)
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Högbron

6.

80 st kabelpar bär upp den 1 092 m långa högbron. Mellan pylonerna är det
ett fritt spann på 490 m.
Ungefär hur lång är den längsta kabeln som går från pylonen ner till bron?

(1/2)

Obs! Figuren ej skalenlig.

7.

Varje kabel består av strängar som är packade till en sexhörning. Bilden
visar kablar i tre olika storlekar. Storlek 3 är gjord av 19 st strängar.
1

2

3

a) Hur många strängar behöver man till storlek 4? Endast svar fordras.

(1/0)

2
b) Man kan beräkna antalet strängar för storlek n med formeln 3n ! 3n + 1 .
Beräkna med hjälp av formeln antalet strängar för n = 10.

(2/0)
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8.

9.

Det första året beräknas 160 bussar passera över bron varje dygn. Under de
kommande åren förväntas den årliga ökningen av antalet bussar bli 2 %.
Efter hur många år kommer antalet bussar per dygn att överstiga 200 enligt
denna prognos?

En prognos över antalet resande per dag över Öresund
Överfart

År 2000 utan bro

År 2000 med bro

Antal

Procent

Antal

Procent

Färja Helsingborg–Helsingör

39 048

65,8

32 329

32,5

Båt Malmö–Köpenhamn

20 313

34,2

9 234

9,3

57 847

58,2

99 410

100,0

Öresundsbron
Totalt

10.

(1/2)

59 361

100,0

Enligt prognosen medför Öresundsbron att andelen resande mellan
Helsingborg och Helsingör kommer att minska från 65,8 % till 32,5 % –
alltså ungefär en halvering. Antalet resande blir däremot inte halverat.
Förklara varför det kan vara korrekt att ändringen i antal passagerare och
ändringen i procent blir så olika.

(0/2)

Kostnaderna för att bygga förbindelsen beräknades 1990 till 14,75 miljarder
DKK, vilket motsvarade 14,05 miljarder SEK.
Hur många SEK blir det i 1999 års penningvärde?

(0/2)

År

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

KPI 207,6 227,2 232,3 243,2 248,5 254,8 256,0 257,3 257,0 258,1
(KPI = Konsumentprisindex)
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11.

Finansieringen av bron bygger dels på avgifter från fordon som passerar
bron, dels på fasta bidrag från de danska och svenska statsjärnvägarna.
De totala intäkterna per år, y miljoner SEK, kan beräknas med sambandet
y = 400 + 30x där x är antal fordon uttryckt i hundratusental.
a) Hur stort är det fasta årliga bidraget från järnvägarna? Endast svar
fordras.

(1/0)

b) Rita en graf över sambandet.

(1/2)

c) Hur många fordon måste passera för att den totala intäkten ska bli en
miljard SEK?

(0/2)

d) Hur stor avgift betalar varje passerande fordon i medeltal? Motivera ditt
svar.

(0/2)
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