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Matematik niveau D

Skriftlig matematik

Opgavesættet består af:
 • Opgavehæfte
 • Cd
 
Opgavehæftet indeholder følgende opgaver:
 1. Bliv politibetjent
 2. Hvor meget tjener en politibetjent
 3. Politigården i København
 4. Hastighed og ATK
 5. Spritkørsel

Cd’en indeholder:
 • Regneark til besvarelse
 • Digital udgave af opgavehæfte

Tak til Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, 
der har stillet informationer til rådighed.

Fotografiet er privat. 

Politi



3

Opgave 1: Bliv politibetjent

Uddannelsen til politibetjent består af 5 modu-
ler. Se skema.

Under uddannelsen er man ansat som politi-
betjent på prøve og får en grundløn på 23 394 
kr. pr. måned. 

Politiet forventer, at 410 af de politibetjente, 
der begyndte på uddannelsen i 2008, fuldfører 
uddannelsen. Det svarer til 96 %.

1.1 Hvor meget udgør SU på højeste grundsats pr. år?

1.2 Hvor mange procent er grundlønnen større end SU på 
 højeste grundsats?

1.3 Hvor mange politibetjente begyndte på uddannelsen i 2008?

1.4 Fremstil et diagram, der viser fordelingen mellem skole- og 
 praktikopholdene.

1.5 Et nyt hold politibetjente begyndte på uddannelsen i august 2010.
 Hvornår er de færdige med uddannelsen?

Politi

Ordet politi stammer fra det græske ord poolis, 
der betyder by, og fra politees, der betyder 
borger i en by.

I 1567 blev der i København oprettet et vagt-
korps, som senere blev til politiet. I 1682 får 
man også en politimester.

Spørgsmål

SU betyder Statens Uddannelsesstøtte

SU på højeste grundsats udgør 5384 kr. pr. måned

Modulerne i uddannelsen:

Modul 1: 35 uger på Politiskolen

Modul 2: 32 ugers praktik 

Modul 3: 20 uger på Politiskolen

Modul 4: 32 ugers praktik

Modul 5: 37 uger på Politiskolen

Først i 1911 blev der oprettet et stats-
politi.

Nye politibetjente bliver uddannet på 
politiskolen, der ligger i København.
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1
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2.1 Hvor meget tjener en politibetjent i København mere end 
en politibetjent i Frederikshavn, når de begge har 3 års 
ansættelse?

2.2 Hvor meget tjente en politibetjent med 3 års ansættelse 
og stedtillæg IV i 2005?

2.3 Hvor meget er timelønnen for politibetjente?
 Brug regneark.

2.4 Hvor stor en del af ugens timer er uden for normal 
 arbejdstid?

En stor del af en politibetjents arbejde er uden 
for normal arbejdstid.

Normal arbejdstid er mandag til fredag fra 
kl. 06.00 til kl. 17.00.

En politibetjent arbejder ca. 160 timer om 
måneden.

Opgave 2: Hvor meget tjener en politibetjent

Spørgsmål

Politibetjente får et stedtillæg, derfor er løn-
nen afhængig af, hvor i landet man er ansat. 

Eksempel: Lønnen for en politibetjent i Køben-
havn er med stedtillæg VI, mens lønnen for en 
politibetjent i Frederikshavn er med stedtillæg II.

Lønnen for en politibetjent er siden 2005 steget 
med 4,1 % pr. år i gennemsnit.

Grundløn pr. måned i 2010

Stedtillæg II III IV V VI

3 års ansættelse 24084,50 kr. 24449,50 kr. 24702,25 kr. 25067,25 kr. 25319,92 kr.

10 års ansættelse 25751,33 kr. 26031,25 kr. 26225,25 kr. 26505,25 kr. 26695,17 kr.
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Opgave 3: Politigården i København

3.1 Lav en tegning af Politigården inklusiv ”Den runde gård” 
i målestoksforholdet 1:1000.

3.2 Beregn arealet af Politigården inklusiv ”Den runde gård”.
 Se skitse af Politigården.

3.3 En dag med regnvejr falder der ca. 13 000 liter vand i 
”Den runde gård”.

 Hvor mange mm regn svarer det til?

Spørgsmål

Politigårdens mål:

|AB| = 122,0 m |BC| = 45,8 m

|CD| = 104,0 m |AD| = 124,0 m

|BD| = 127,8 m |AE| = 76,3 m

|EO| = 70,0 m

A

C

DE

B

O

Skitse af Politigården set fra oven

Politigården er bygget fra 1918-24 og er hoved-
kvarter for Københavns Politi. 

Inde i Politigården er der en stor cirkelformet 
åben plads, også kaldet ”Den runde gård”. 
Arealet af denne er 1615 m2 .

Én millimeter regn svarer til én liter vand pr. 
kvadratmeter.
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 Måling  Hastighed Foto ikke taget: 0
 nummer  Foto taget: 1

 1 84 0

 2 82 0

 3 82 0

 4 81 0

 5 76 0

 6 69 0

 7 94 1

 8 80 0

 9 81 0

 10 94 0

Spørgsmål

Opgave 4: Hastighed og ATK

4.1 Hvor mange procent af køretøjerne blev fotograferet på Roldvej? 
 Brug regneark.

4.2 Hvilken gennemsnitshastighed var der på Roldvej? 
 Brug regneark.

4.3 Hvilke/hvilken af modellerne a-e beskriver ”Tolerancen ved ATK”?

4.4 Hvad er den højst tilladte hastighed på Roldvej?

Automatisk Trafik Kontrol (ATK) kontrollerer, 
om et køretøj overskrider den tilladte hastig-
hed.
Måleudstyret er en radar med et tilsluttet foto-
apparat. 

Et køretøj bliver fotograferet, når hastigheden 
overstiger en bestemt værdi. 

Hastighederne måles i km/t som helt tal.

Tolerance ved ATK:

Køretøjet bliver fotograferet, når hastigheden (Vk) 

overstiger den tilladte hastighed (Vt) med mere end 

10 % plus 3 km/t

Herunder er et uddrag af målinger på Roldvej.

Den midterste kolonne viser den målte hastig-
hed i km/t.

Kolonnen til højre viser, om der er taget foto:
 • 0 betyder, at der ikke er taget foto.
 • 1 betyder, at der er taget foto. 

Modeller:

a: Vk < 0,1Vt + 3

b: Vk > 0,1Vt + Vt +3

c: Vk > 0,3Vt + 1,1

d: Vk > 1,1Vt +3

e: Vk > 1,1Vt +3



7

Opgave 5: Spritkørsel

Første gang du kører spritkørsel, får du: 

Frakendt kørekort
 0,51-1,2 ‰: Betinget frakendelse
 Over 1,2 ‰: Ubetinget frakendelse i minimum 3 år

og

En bøde
 0,51-2,0 ‰: Bøde = din udbetalte månedsløn · din promille
   Eksempel: Udbetalt månedsløn: 15000 kr.
    Promille: 0,6
    Bøde = 9000 kr.
 Over 2,0 ‰: 20 dages betinget fængsel 
   samt en bøde på din udbetalte månedsløn
og

Alkohol- og Trafikkursus
 Du skal gennemføre et obligatorisk kursus om Alkohol og Trafik
 for egen regning. 
 Kurset varer 4 x 2½ time og koster for tiden 2000 kr.

Hvert år er spritkørsel årsag til 
mange trafikuheld. Derfor er 
straffen for spritkørsel nu blevet 
væsentlig strengere end før.

I Danmark er det strafbart at 
køre bil med en alkoholpromille 
i blodet, der overstiger 0,5.

Spørgsmål

Alle spritbilister i opgaverne er det for første gang.

5.1 En spritbilist har en promille på 0,8 og en udbetalt månedsløn 
på 15 000 kr. Hvad er straffen?

5.2 En spritbilist fik en bøde på 8 700 kr. Han har en udbetalt 
 månedsløn på 15 000 kr. Hvad var promillen?

5.3 Udfyld tabellen, der viser sammenhængen mellem udbetalt 
 månedsløn i kr. og promillen ved en bøde på 12 000 kr. 
 Brug regneark.

5.4 Tegn grafen, der viser sammenhængen mellem udbetalt 
 månedsløn i kr. og promillen ved en bøde på 12 000 kr.

5.5 To spritbilister, Mette og Jeppe, får begge en bøde på 12 000 kr. 
 Mette har en promille, der er dobbelt så stor, som den Jeppe har. 
 Hvor stor er den månedsløn, Mette får udbetalt, i forhold til den 

månedsløn Jeppe får udbetalt?

5.6 En spritbilist har kørt med en promille på 1,2.
 Hvor mange procent af den udbetalte månedsløn skal sprit-

bilisten betale i bøde?
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