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Matematik niveau D

Skriftlig matematik

Opgavesættet består af:
 • Opgavehæfte
 • Svarark
 • Cd
 
Opgavehæftet indeholder følgende opgaver:
 1. Hindbærmuffins
 2. Regnvand
 3. Biler og CO2
 4. Ny fryser
 5. Træbriketter og fyringsolie

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

Alle fotografier er private. 

Bæredygtig udvikling
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1.1 Lav opskriften om, så den bliver til 30 stk. Brug regneark.

1.2 Hvor mange kcal (kilokalorier) er der i 100 g hindbærmuffins?

1.3 Vis, at højden i papirformen til en muffin er ca. 3,5 cm.

1.4 Hvor mange dl kan der være i en papirform til en muffin?

1.5 Hvordan kan man ved hjælp af cirkeldiagrammet beregne, 
 at 35 % af energifordelingen er fedt.

Opgave 1: Hindbærmuffins

Spørgsmål

Når vi i Danmark bruger nordiske og allerhelst 
danske råvarer i husholdningen, sikrer vi en 
mere bæredygtig fødevareproduktion med 
mindre miljøbelastning.

Formel for rumfang af papirform til en muffin

 V =     · π · h · (R2 + r2 + R · r)

 V er rumfanget
 h er højden
 r er den lille radius
 R er den store radius

1 kcal svarer til 4,2 kJ (kilojoule)Opskrift på hindbærmuffins:

Antal: 12 stk.
Energi pr. 100 g: 952 kJ
Ingredienser:
 200 g mel
 75 g smør
 1 tsk. bagepulver
 125 g sukker
 2 æg 
 1 tsk. vaniljesukker
 2 dl sødmælk
 275 g hindbær

Skitse 
Tværsnit af papirform 
til en muffin:

3
1

Kulhydrat

Protein

Fedt

Cirkeldiagram over 
energifordeling 
i hindbær-
muffins: Stor diameter: 7 cm

Siden: 3,6 cm

Lille diameter: 5 cm
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1
2

Opgave 2: Regnvand

2.1 Hvor mange liter vand bruger én person om dagen 
 til toiletskyl og tøjvask?

2.2 Hvor mange m3 regnvand er der faldet på taget, 
 når der bliver opsamlet 18 m3?

2.3 Kan det opsamlede regnvand fra husets tag dække 
familiens vandforbrug til toiletskyl og tøjvask?

2.4 Hvor mange år går der, før familien har sparet lige så 
meget, som regnvandsanlægget koster?

Spørgsmål

Tag

2,00 m

A
C

B

30°
D

Skitse af 
familiens hus

Der bliver kun opsamlet ca. 75 % af regnvandet 
på grund af fordampning og spild. 

Fra 40 m² tag kan man årligt efter fordamp-
ning og spild opsamle ca. 18 m³ regnvand. 
18 m³ vand dækker én persons årlige forbrug 
til toiletskyl og tøjvask.

Et regnvandsanlæg koster ca. 30 000 kr.

Prisen for 1 m3 vand er 44,69 kr.

Et regnvandsanlæg er ikke nødvendigvis en 
fordel for miljøet; men mange anskaffer et for 
at spare på vandregningen.

En familie på 4 personer anskaffer et regnvands-
anlæg. 

Familien vil bruge regnvandet til toiletskyl og 
tøjvask.

Tagets længde fra 
C til D er 20 m
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Opgave 3: Biler og CO2

3.1 En bil kører 90 km/t.
 Hvor mange gram CO2 udleder bilen pr. km?

3.2 Udfyld tabellen over sammenhængen mellem hastighed 
 og CO2-udledning. Brug regneark.

3.3 Udfyld tabellen over indekstallene. Brug regneark.

3.4 Fremstil et diagram, der viser indekstallene.

3.5 En bil kører 130 km/t.
 Hvilken hastighed skal man køre med, hvis man vil 
 nedsætte bilens CO2-udledning med 25 %?

Spørgsmål

De fleste biler bruger benzin eller diesel som 
brændstof. 
Bilerne udleder CO2 i deres udstødning.

CO2 kan sammen med andre drivhusgasser få 
temperaturen på Jorden til at stige.

Sammenhængen mellem en bils hastighed 
og dens CO2-udledning

y = 0,0425x2 - 6,848x + 409

x er hastigheden i km/t i intervallet [80;130]

y er antal gram CO2 pr. km
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Pris i kr. pr. kWh  

Tekst  Pris

Markedsel  0,4308

Transport  0,3060

Energiafgift  0,6240

Elsparebidrag  0,0060

Eldistributionsafgift  0,0400

Tillægsafgift  0,0600

Energispareafgift  0,0630

Spørgsmål

Opgave 4: Ny fryser

4.1 Udregn elprisen for 1 kWh inkl. moms. Brug regneark.

4.2 Hvor stort et energiforbrug har den nye fryser i forhold 
 til den gamle?

4.3 Udfyld tabellen. Brug regnearket.

4.4 Tegn det grafiske billede af modellerne for udgift til fryser.
 Brug evt. svarark.
 
4.5 Hvor lang tid går der, før købet af den nye fryser er 
 en økonomisk fordel for familien?

Familiens gamle fryser har et energiforbrug på 
790 kWh om året.

Familien køber en Electrolux kummefryser 
ECP40109W til 4 000 kr.

Electrolux kummefryser
ECP40109W

Specifikationer:

Energimærke    A+

Energiforbrug. kwh/år (EU)  321

Netto volumen (liter)   400

Antal stjerner (*) på fryser (EU) 4

Støjniveau (dB)   44

Frysekapacitet (kg/24t)  17

NoFrost    Nej

Modeller for udgift til fryser:

Model for gammel fryser:

 y = 125,89x

Model for ny fryser:

 y = 51,15x + 4000

 x er antal måneder

 y er udgiften i kroner



7

Opgave 5: Træbriketter og fyringsolie

Træbriketter og fyringsolie indeholder energi. 
Energien bliver omdannet til varme i brænde-
ovnen eller i oliefyret. Træbriketter er en CO2-
neutral energikilde.  

En brændeovn kan omdanne 60 % af træbriket-
ternes energi til varme. 
Et oliefyr kan omdanne 85 % af fyringsoliens 
energi til varme. Derfor er virkningsgraden 
60 % for brændeovnen og 85 % for oliefyret.

Spørgsmål

5.1 12 pakker træbriketter skal ligge i ét lag på en palle.
 Tegn træbriketternes placering set fra oven 
 i målestoksforhold 1:10.

5.2 Der skal pakkes 960 kg træbriketter på en palle.
 Hvor meget bliver den samlede højde af palle og træbriketter?

5.3 Sammenlign økonomien for træbriketter og fyringsolie.

 Indhold af energi Pris

Træbriketter 5,0 kWh/kg 1,95 kr./kg

Fyringsolie 11,5 kWh/kg 11,15 kr./kg

 Brændeovn Oliefyr

Virkningsgrad 60 % 85 %

Energi måles i kWh (kiloWatt-time)

Palle

Træbriketter

En palle måler: 
80 cm x 120 cm x 14 cm

Pakker med træbriketter har målene: 
20 cm x 15 cm x 40 cm  
1 pakke vejer 10 kg
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