
Torsdag den 27. maj 2010
kl. 9.00-13.00

Matematik D
Almen forberedelseseksamen

Skriftlig prøve
(4 timer)

AVU101-MAD

092081.indd   1 22/03/10   10.20



Matematik niveau D

Skriftlig matematik

Opgavesættet består af:
 • Opgavehæfte
 • Svarark
 • Cd
 
Opgavehæftet indeholder følgende opgaver:
 1. Postforsendelser
 2. Postkassen
 3. Cykelløbet Post Danmark Rundt
 4. Brevkvalitet
 5. Rulle

Svararket kan benyttes til følgende opgaver:
 2. Postkassen
 5. Rulle

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

Tak til Post Danmark, der 
har stillet informationer til rådighed.

Alle fotografier er private. 

Post Danmark
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Opgave 1: Postforsendelser

Post Danmarks postbude bringer breve, pakker 
og adresseløse forsendelser ud til Danmarks 
husstande. 
I 2008 var der 2 649 000 husstande.

1.1 Hvor mange pakker modtog hver husstand i gennemsnit i 2008?

1.2 Udregn indekstallene for de to typer postforsendelser (1 decimal). 
 Brug regneark.

1.3 Fremstil et diagram over indekstallene. 
 Brug regneark.

1.4 Beskriv udviklingen i antal postforsendelser fra 2002 til 2008.

Spørgsmål

Post Danmark

I 1624 oprettede Christian den 4. det danske 
postvæsen. 
Men først omkring 1900 fik man udbringning 
over hele landet. 

Antal postforsendelser 2002-2008 i millioner stk.

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Breve 1650 1540 1530 1495 1470 1345 1280

Pakker 30,5 32,8 36,7 38,0 39,5 42,7 43,8

I dag er der ni postcentre fordelt over hele 
landet. De indsamler, sorterer og videresender  
posten til de lokale posthuse, hvorfra posten 
omdeles til modtagerne.
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Opgave 2: Postkassen

2.1 Tegn postkassens forside i målestoksforholdet 1:4. 
 Brug eventuelt svararket.

2.2 Vis ved beregning, at det udvendige rumfang af en 
 postkasse er ca. 92 100 cm3.

2.3 Hvad er postkassens indvendige rumfang i liter?

2.4 Giv en vurdering af, hvor mange procent det vil være 
 fornuftigt at fylde postkassen.

Spørgsmål

Postkassens forside er symmetrisk omkring 
linjen AB.

Skitse af postkassens forside

Postkassens øverste del har med tilnærmelse form 
som en halv cylinder.

Væggene i postkassen er 3 mm tykke, og det 
indvendige rumfang er derfor ca. 4 % mindre end 
det ydre.

500 mm745 mm

65 mm

175 mm

220 mm

A

B

30 cm
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Cykelløbet Post Danmark Rundt arrangeres af 
Danmarks Cykle Union (DCU), og løbets hoved-
sponsor er Post Danmark A/S. 

Den stejle bakke på Kiddesvej i Vejle har i de 
senere år været en del af ruten i Post Danmark 
Rundt.

Kiddesvej har over en strækning på 400 meter en 
stigning på 21 %.

En stigning på 21 % betyder, at når man bevæger 
sig 100 m, kommer man 21 m højere op. 

Opgave 3: Cykelløbet Post Danmark Rundt

3.1 Beregn siden b.

3.2 Hvor meget er man kommet højere op, når der er cyklet 
 400 m på Kiddesvej med en stigning på 21 %?

3.3 En stigning kan også udtrykkes ved størrelsen af vinkel A.
 Beregn vinkel A, når stigningen er på 21 %.

3.4 En stigning er på 10°  – hvad bliver stigningen i %?

Spørgsmål

21 %

A C

B

b

a
c

21 m

100 m

Skitse af stigningen på Kiddesvej
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Spørgsmål

Opgave 4: Brevkvalitet

4.1 Hvor mange procent af de almindelige breve blev i 
gennemsnit leveret dagen efter? Brug regneark.

4.2 Udfyld tabellen for økonomibreve. Brug regneark.

4.3 I hvor mange procent af undersøgelserne for de to 
typer breve levede Post Danmark op til målene for 
god kvalitet? Brug regneark.

 
4.4 Beskriv Post Danmarks brevkvalitet ud fra de to 

boksplot.

Post Danmark undersøger regelmæssigt, hvor lang tid 
der går, inden brevene bliver afleveret.

Post Danmarks mål for god kvalitet

Almindelige breve:  Mindst 95 % afleveret dagen efter

Økonomibreve:  Mindst 95 % afleveret senest 3 dage efter

Almindelige breve
 leveret dagen efter
 96,1 %
 94,7 %
 95,1 %
 93,1 %
 92,3 %
 93,0 %
 93,9 %
 94,1 %
 92,1 %
 94,3 %
 95,3 %
 94,8 %
 92,2 %
 93,5 %
 93,1 %
 95,5 %
 93,3 %
 95,2 %
 96,2 %
 95,2 %
 94,3 %
 95,0 %
 94,9 %
 95,7 %
 94,7 %
 92,4 %
 94,4 %
 94,9 %
 92,9 %
 93,7 %
 96,0 %
 95,7 %
 94,6 %
 94,9 %
 95,4 %
 94,8 %
 94,9 %
 94,4 %
 96,0 %
 95,3 %
 95,6 %
 95,4 %
 95,3 %
 93,5 %
 94,1 %
 94,4 %
 93,9 %
 94,1 %
 94,5 %
 94,9 %
 95,2 %
 93,6 %
 93,1 %
 92,0 %
 95,1 %
 92,8 %
 95,0 %

Boksplot:

   90 91  92 93  94 95  96 97 98 99  
 

Almindelige breve

Økonomibreve

Tabellen til højre viser, hvor mange procent af de almin-
delige breve, der blev leveret til tiden i 57 undersøgelser 
foretaget fra 1995 til 2009.
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Opgave 5: Rulle

Når en rulle sendes som brev gælder:

Længden + 2 gange diameter må maksimalt 
være 104 cm. 
Længden skal være mellem 10 og 90 cm.

Funktion til beregning af diameteren 
for en rulle med maksimum mål:

y = -    x + 52

x er længden i cm

y er diameteren i cm

2
1

Rulle til postforsendelse

Spørgsmål

5.1 Hvor mange cm må diameteren maksimalt være for en rulle 
med længden 90 cm?

5.2 Hvilket udtryk beskriver maksimum mål for en rulle:

  a. L + = 104

  b. L + d2 = 104

  c. L + = 104

  d. L + 2d = 104

5.3 Tegn det grafiske billede af funktionen: 
   y = -     x + 52 
 hvor x tilhører intervallet [10;90]. 
 Brug eventuelt svararket.

5.4 Hvor stor må den maksimale længde være, hvis radius er 9 cm?

2

2

d
2

d

1
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