Opgave 1:

Hvedehøst

En landmand har afgrøder på i alt 80,07 ha
jord. Afgrøderne fordeler sig, som det
fremgår af diagrammet.
I august måned bliver hveden høstet og
leveret til et kornfirma.
Når landmanden ankommer med hveden,
bliver den vejet (leveret vægt).
Så bliver hveden renset og tørret (renset
vægt).
Forskellen mellem vægten af den
leverede hvede og den rensede hvede
kaldes svind.

Fordelingen af landmandens afgrøder:

Græs 15 %
Hvede 28 %
Raps 12 %

Rug 30 %

Byg 15 %

Pris pr. 100 kg renset hvede: 138 kr.
Landmanden bruger 150 kg korn til at tilså 1 ha jord
100 kg korn til såning koster 329 kr. ekskl. moms.
1 ha = 10 000 m2

Landmanden køber et stykke jord.
Jordstykkets mål er vist på skitsen
herunder:
344 m

52
8

400 m

m

Spørgsmål

1.2 Udfyld tabellen ”Indtægter på hvedehøsten”.
Brug regneark.
hvedehøsten efter, at han har betalt
udgifter til tørring og rensning. Brug
regneark.
1.4 Hvad er prisen inkl. moms for at tilså et jord
stykke på 19,54 ha med hvede?
1.5 Hvor mange ha er det stykke jord, som land
manden køber?

290 m

484 m

Opgave 2:

Danmarks befolkningstal

Danmarks befolkningstal er gennem en meget
lang årrække steget.
Fra 1800 til 1970 har der med god
tilnærmelse været en stigning på 1 % pr. år.
I 1970 var befolkningstallet 5 mio., i 2010
var det steget til 5 535 000.

922 500
1%

Model for udviklingen i Danmarks befolkningstal
fra 1800 til 1970:
y = 922 500 · 1,01

x

y er befolkningstallet x
er antal år fra 1800

Spørgsmål
1970 til 2010?
2.2 Hvor stor er den gennemsnitlige vækstprocent pr. år fra
1970 til 2010?
2.3 Udfyld tabellen ”Model for udviklingen i Danmarks befolk
ningstal fra 1800 til 1970”.
Brug regneark.
2.4 Tegn det grafiske billede af modellen for befolkningstallet.
2.5 I hvilket år nåede Danmarks befolkningstal op på 3 mio.
ifølge modellen?

Opgave 3:

Lygtepæl og foderbræt

Billede af lygtepæl,
foderbræt og person
f
d

e = 0,4 m

a = 1,6 m

D

a = 1,6 m

c = 5,5 m

Skitse af lygtepæl, foderbræt og person

Spørgsmål
3.1 Hvor højt er foderbrættet?
3.2 Hvor høj er lygtepælen?
3.3 Hvor mange grader er vinkel D?
3.4 Beregn længden af siden f.

b = 0,5 m

Opgave 4:

Hvor mange kampe?

Når man spiller en holdturnering i fx tennis,
skriver man resultaterne ind i et skema. Her
er vist to eksempler.
Holdene møder hinanden to gange: én gang
på hjemmebane og én gang på udebane.
Skemaet viser, at for eksempel endte kampen
mellem HEI og KHIF med en sejr til HEI på 2
1. I en turnering med tre hold spilles der i alt 6
kampe.

Tennis: Dame - Pulje 1
Resultater for puljens 3 hold
Hjemmehold

Udehold

Resultat

HEI

KHIF

2-1

HEI

Odder IGF

3-0

KHIF

Odder IGF

3-0

KHIF

HEI

2-1

Odder IGF

HEI

0-3

Odder IGF

KHIF

0-3

Udehold

Resultat

KHIF

Hornslet IF

1-2

KHIF

AGF

2-1

Tennis: Herre - Pulje 1
Resultater for puljens 4 hold
Hjemmehold

Spørgsmål
i turneringen med fire hold?
antal hold og antal kampe”.
Brug regneark.
4.3 Hvilke 2 af disse modeller, kan man
bruge
til at beregne antal kampe i en
turnering?
k er antal kampe
x er antal hold
Model 1:

k = (x+1)·(x  1)

Model 2:

k = x2  x

Model 3:

k = 2·(x  1)2

Model 4:

k = x·(x  1)

en turnering med 12 hold?
turnering, hvor der i alt blev spillet
240 kampe?

KHIF

HOG

0-3

HOG

Hornslet IF

2-1

HOG

KHIF

3-0

HOG

AGF

3-0

Hornslet IF

AGF

3-0

Hornslet IF

KHIF

1-2

Hornslet IF

HOG

0-3

AGF

HOG

0-3

AGF

KHIF

1-2

AGF

Hornslet IF

1-2

Opgave 5:

Leje af telt

En familie skal holde fest i et telt.
Der deltager i alt 52 personer i festen.
Familien lejer telt, borde og stole.
Familien vil leje så lille et telt som
muligt.
• Bordene måler 0,68 m x 2,20 m.
• Der kan sidde 8 personer ved et bord,
når bordet står alene.

0,68 m

2,2 m

Størrelser på telte
3m

Person

6m
9m

• Bordene skal stå i parallelle rækker.
• Der skal være mindst 2 meter mellem
rækkerne.
• Bordene skal stå mindst 1 meter fra
teltets vægge.

6m
8m
10 m
8m
10 m
10 m

Mindst 1 m

10 m

x 17,5 m

Mindst 1 m

25 m
9m
12 m

Mindst 2 m

Spørgsmål
  

15 m

Opgave 6:

Kost

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at energien i
de tre hovedmåltider fordeler sig sådan:
Morgenmad:
Frokost:

Leas kost en bestemt dag

20-25 %
25-30 %
20-25 %

Energi kan man måle i kilokalorier (kcal). For
eksempel er der 123 kcal i 60 g rugbrød.
Til højre ses et udsnit af tabellen i regnearket.
Tabellen viser fordelingen af kalorier i Leas
kost for en bestemt dag.
Lea går til zumba. Hun forbrænder 533
kcal pr. time, når hun dyrker zumba.

Spørgsmål
1.1 Hvor mange kcal har Lea indtaget?
Brug regneark.

gram? Brug regneark.
morgenmad, frokost, aftensmad og
mellemmåltider. Brug regneark.

Hvad er hendes energibehov?
1.5 Hvor mange minutter skal Lea dyrke zumba, for
at det svarer til overskridelsen af energibehovet?
1.6 Hvor mange procentpoint er energien i Leas aftensmad over anbefalingen?

Vægt

Energi
123
67
65
12
2

kcal
kcal
kcal
kcal
kcal

123
33
45
28
59
76

kcal
kcal
kcal
kcal
kcal
kcal

Opgave 7:

1
2

Rygning

Tobaksrygning er skadeligt for
sundheden, og det er også en stor udgift
for rygerne.
Lea køber en pakke med 20 cigaretter for
42,00 kr.
Lea ryger i gennemsnit 15 cigaretter om
dagen.
Skitse af Leas pakke cigaretter, set fra oven:

b

l
Cigaretternes diameter er 0,75
cm.

Lea vil holde op med at ryge og i stedet spare
pengene op. Hun vil sætte 10 000 kr. i
banken én gang om året.
Formel til beregning af samlet opsparing

A=b·

n

(1 + r) - 1
r

A er den samlede opsparing
b er den årlige indbetaling
r er den årlige rente som decimaltal
n er antal år opsparingen sker

Spørgsmål
2.1 Hvad er prisen for 1 cigaret?
2.2 Hvor meget er Leas årlige udgift til cigaretter?

indbetalinger, hvis renten er 3 % pr. år. ?

cigaretter?

Opgave 8:

Alkohol
Fakta
• I 2011 var der ca. 4,1 mio. mennesker over
14 år i Danmark.
• 1 liter ren alkohol svarer til ca. 8 liter vin
• 1 flaske vin indeholder 75 cl

Herunder ses et udsnit af tabellen i regnearket.
Forbrug af øl, vin og spiritus pr. år omregnet til ren alkohol i antal 1000 liter
År

1955

1960

1965

1966

1967
18 928
3 089
4 764

Samlet forbrug
Kilde: Statistikbanken

Spørgsmål
Brug regneark.

til 2011?

vin, spiritus og det samlede forbrug i perioden 1955 til 2011.
Brug regneark.
3.4 Beskriv udviklingen i forbruget af alkohol fra 1955 til 2011.

uge pr. person over 14 år.

Opgave 9:

Motion

En ergoterapeut og en lærer har med en
skridt-tæller målt, hvor mange skridt de har
gået i en periode på 31 dage.

Skridttæller

Ergoterapeut

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Lærer

Spørgsmål
4.1 Udfyld tabellerne ”Ergoterapeut” og ”Lærer”.
Brug regneark.

gået i gennemsnit pr. dag i perioden? Brug regneark.
4.3 Forklar ud fra de to boksplot, hvilke af disse udsagn der er sande:
a. Tre fjerdedele af dagene har læreren gået mellem ca. 5 000
skridt og ca. 8 300 skridt.
b. 75 % af dagene har læreren gået mindre end ca. 11000 skridt.
c. Halvdelen af dagene har ergoterapeuten gået mellem ca.
10 000 skridt og ca. 14 200 skridt.
d. 25 % af dagene har ergoterapeuten gået mere end ca. 23 400
skridt.

om de to personer opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling?

20000

22000

24000

Opgave 10:

NUPO-kuren

Lea ønsker at tabe sig. Hun overvejer derfor
at begynde på NUPO-kuren.
Æsken med slankepulver måler:
20,0 cm x 12,5 cm x 16,6 cm.
Æsken er 65 % fyldt.
Pris pr. æske: 419 kr.
Slankepulverets massefylde er 0,5 g pr. cm3.
Der skal bruges ca. 32 g pr. måltid.
Der er 6 måltider pr. dag.

Spørgsmål
5.1 Hvad koster det pr. dag at være på NUPOkuren?

Opgave 11:

Vægttab og BMI

Lea vejer 80,8 kg og er 168 cm høj.
Hun vælger i stedet for NUPO-kuren at ændre
kostvaner ved at spise mere frugt og grønt.
Hun begynder også at dyrke motion.
Den nye vægt, hun derved opnår, kan udtrykkes ved følgende funktionsforskrift:

Man bruger ofte Body Mass Index (BMI) som
et mål for, om en person vejer for meget eller
for lidt.
BMI skal helst være i intervallet 19-25.
Formel til beregning af BMI

BMI =
Funktionsforskrift til beregning af Leas nye vægt

y = 80,8 · 0,989

x

v
2
h

v er vægten i kg h
er højden i meter

x er antal uger Lea er på slankekur
y er Leas vægt i kg

Spørgsmål
6.1 Hvor mange uger går der, før Lea har et BMI på 24?

Opgave 12:

Fakta om bier og biavl

Vidste du,
at den årlige danske
produktion af honning
er på ca. 3 000 ton.

20-30 000 ture for
1
at samle
kg
2
honning.
Jordens diameter
er 12 756 km.
•
•
Vidste du,
at bier skal besøge
20 000 000 blomster
for at samle 1 kg
honning.

ca. 80 kg honning på
en hvidkløvermark
ca. 100 kg honning
på en rapsmark
Vidste du,
at bier flyver med en
gennemsnitsfart på
ca. 24 km/t.
Vidste du,
at om sommeren er
der ca. 6 · 109 bier i
Danmark.

ca. 40 000 bier.

Spørgsmål

1.2 Hvor mange bistader er der i Danmark?

at samle 3 000 ton honning?
450 g honning?
Brug regneark.

Opgave 13:

Økonomi i biavl

Nye biavlere kan købe en startpakke hos
Dan-marks Biavlerforening.
Startpakken koster ved samlet køb 3 500 kr.
Se indholdet af startpakken i regnearket.

Bierne bor i bistader.

En nystartet biavler med ét bistade
har disse udgifter og indtægter:

Modeller for økonomi for ét bistade:

Startudgifter

f(x) = 400x + 4 500

Indkøb af startpakke (bistade mm.)
Indkøb af bifamilie

Model for udgifter:
f(x) er de samlede udgifter i kroner
x er antal år

1000 kr.

Model for indtægter:
150 kr. pr.
bistade 250 kr.
pr. bistade

g(x) = 1600x
g(x) er de samlede indtægter i kroner
x er antal år

Indtægter
Et bistade giver i gennemsnit
Salgspris pr. 450 g honning

30 kg honning pr. år
24 kr.

Spørgsmål
Beregn den samlede pris.
Brug regneark.
2.2 Hvor mange procent sparer du ved at købe startpakken samlet?
Brug regneark.
2.3 Vis, at salgsprisen for honning er 53,33 kr. pr. kg.
2.4 Tegn det grafiske billede af de samlede udgifter f(x)
og indtægter g(x), hvor x tilhører [0;10].
Brug regneark.
2.5 Hvor lang tid går der, inden bistadet giver overskud?
2.6 Forklar, hvordan modellen f(x) = 400x + 4500 er fremkommet.

Opgave 14:

Danmarks Biavlerforenings logo

Et logo er et symbol eller kendemærke for en
virksomhed, en organisation eller en offentlig
virksomhed.
I Danmarks Biavlerforenings logo indgår
en regulær sekskant og en cirkel.

Fakta om logoet:
• Den regulære sekskant har sidelængden 2 cm
og vinklen 120°.
• Sekskantens diagonaler skærer hinanden i et
punkt, som er centrum for cirklen.
• Radius i cirklen er 1,3 cm

2 cm

Skitse af logo

d

120 °
Skitse 2

Skitse 1

Spørgsmål
3.1 Hvad er arealet af cirklen på logoet?
3.2 Beregn længden af diagonalen d på logoet. Se skitse 2.
3.3 Hvad er arealet af det brune område på logoet? Se skitse 1.
3.4 Tegn sekskanten og cirklen (logoet) i målestoksforholdet 4:1.

Opgave 15:

Glas til honning

Billedet til højre viser et cylinderformet glas
til honning.
Herunder ses etiketten, der sidder på glasset.

8 cm

12,3 cm

8 cm
5 cm

Figur 1

Et cylinderformet glas, der kan rumme en
bestemt mængde honning (fx 400 cm3),
kan have mange former: Højt og slankt lavt og bredt.
Tabellen i regnearket viser nogle forskellige
kombinationer af højde og radius på glas,
der alle har et rumfang på 400 cm3.

Lavt og bredt glas

Højt og slankt glas

Forskellige kombinationer af radius og højde for et glas med et rumfang på 400 cm3
Radius (cm)

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

Højde (cm)

31,8

26,3

22,1

18,8

16,2

Spørgsmål
Se figur 1.
være 3,5 cm.
Hvor højt skal glasset være?
4.3 Undersøg, hvilket af glassene i tabellen, der har det mindste overfladeareal.
Du skal medregne både bunden og den krumme overflade.
Brug regneark.

Opgave 16:

Biens vægt
En bis vægt stiger i gennemsnit med 160
% pr. døgn fra 5. til 9. døgn.

Fakta:

Oversigt over biens vægt
Vægt i milligram

1 g = 1000 mg

0,132
0,09
3,4
8

134,5

9

?

Tankeeksperiment:
Et 9 dage gammelt barn vejer 3 600 g
Vægten er steget med 160 % pr. døgn

Kilde: en.wikipedia.org

Spørgsmål
5.1 Hvor mange gram taber bien i vægt fra dag 1 til dag 3?
5.2 Hvor meget vejer bien det 9. døgn?

vejet, da det var 5 døgn gammelt?

Opgave 17:

Medlemmer i Danmarks Biavlerforening
Kilde: Danmarks Biavlerforening

Spørgsmål

Antal medlemmer i Danmarks Biavlerforening
År

6.1 Illustrer og beskriv
statistisk udviklingen
i antal medlemmer af
Damarks Biavlerforening
gennem tiden.

Antal medlemmer

2012
2011
2010
2009
2008
2007

4 600
4299
4 020
3683
3583
3624

2006

3667

3674
… 2005
se alle tallene i regnearket.
2004

3847

2003

3814

2002

3749

2001

3734

2000

4087

1999

4170

Opgave 18:

En rejse til OL i London

Eva og Thomas planlægger en rejse til OL
i London.
De regner med udgifter til:
• flybilletter (tur/retur)
• hotel med 3 overnatninger
• transport lufthavn-hotel (tur/retur)
• billetter til atletik (2 dage)
• billetter til London Eye

595,00 kr.
110,00 £

17,00 £
95,00 £
18,00 £

I banken er kursen på £ (britiske pund) 881
Det betyder, at 100 £ koster 881 kr.

Moms
Momsen i England er på 20 %
Momsen i Danmark er på 25 %

Spørgsmål
Brug regneark.
1.2 Fremstil et diagram, der viser fordelingen af udgifterne.
Brug regneark.

Hvilken kurs benytter flyselskabet?

Opgave 19:

Dansk OL-deltagelse og medaljepoint
Officiel formel til beregning af medaljepoint:

Medaljepoint = 3g+2s+b
g er antal guldmedaljer s
1
2

er antal sølvmedaljer b er
antal bronzemedaljer
Eksempel:
Et land har vundet 2 guld-, 0 sølvog 3 bronzemedaljer Medaljepoint
= 3·2+2·0+3 = 9 Landet har 9

Avisen foreslog følgende system:
1 guldmedalje giver
4 point
1 sølvmedalje giver
2 point
1 bronzemedalje giver 1 point

10

20

30

medaljepoint

40

50

Spørgsmål
og medaljepoint ved OL”.
Benyt den officielle formel. Brug regneark.
2.2 Hvilket år fik Danmark flest medaljepoint?
2.3 Hvilket år fik Danmark flest medaljepoint pr. deltager?
2.4 Tegn et boksplot over medaljepoint for danske
OL-deltagere.
2.5 Sammenlign Schweiz og Danmarks medaljepoint.
2.6 Skriv en formel, som man kan bruge til at udregne
medaljepoint efter New York Times forslag.

60

70

Opgave 20:

10 000 meter løb
Den olympiske rekord i 10 000 meter løb
tilhører Kenenisa Bekele i tiden 27:05:10

Løbesporet er sammensat af to halvcirkler og
to linjestykker.

27:05:10 betyder
27 minutter 5 sekunder og 10 hundrededele sekund

Skitse af løbesporet:

36,80 m

84,39 m

Spørgsmål
3.1 Konstruer en tegning af løbesporet.
Angiv målestoksforholdet, du har valgt til din tegning.
3.2 Vis, at løbesporet er 400 meter.
3.3 Hvor stor en procentdel er de to linjestykker
af hele løbesporet?
3.4 Beregn gennemsnitshastigheden for Bekele i km/t,
da han satte olympisk rekord.
3.5 A og B er med i samme 10 000 meter løb.
A løber med en gennemsnitshastighed på 18 km/t.
B løber med en gennemsnitshastighed på 20 km/t.
Hvor lang tid går der, inden B løber forbi A?

36,80 m

Opgave 21:

Kuglestød

Kuglestød har været på det olympiske program
siden 1896 for mænd og siden 1948 for
kvinder.
Kuglestøderen står i en cirkel med en
diameter på 213,5 cm, hvorfra han/hun
støder kuglen så langt som muligt. Kuglen
skal holde sig indenfor kastevinklen.
Se skitse.
Krav til kuglen

Kastevinkel

64,06 cm
Mænd

Kvinder
[4,75 ; 5,5]
4,00
213,50 cm

Skitse af bane til kuglestød.

Spørgsmål
4.1 Hvor mange procent vejer kuglen til kvinder
mindre end kuglen til mænd?
4.2 Udfyld tabellen over sammenhængen mellem
radius og rumfang for en kugle til mænd.
Brug regneark.
4.3 Tegn et grafisk billede af sammenhængen mellem
radius og rumfang for en kugle til mænd.
Brug regneark.
4.4 En kugle har en omkreds på 33,6 cm.
Afgør, om det er en kugle til kvinder eller mænd.
4.5 Find kastevinklen. (2 decimaler)

Opgave 22:

London Eye

London Eye er et af verdens største
pariserhjul (135 meter højt).
En tur i London Eye tager 30 minutter.
Der er 32 lukkede gondoler, der hver kan
rumme 25 mennesker.
De besøgende stiger på og af, mens
hjulet kører.

Dagligt kl. 10:00-21:00
Dagligt kl. 10:00-21:30
Dagligt kl. 10:00-21:00
Sidste påstigning: En halv time før lukketid.

12. august 2012 (begge dage inklusive).
En billet til London Eye koster 18,00 £.

Spørgsmål
hvis alle billetter bliver solgt, mens der er OL?

