
Matematik D
Almen forberedelseseksamen

Eksempler på ny opgavetype,
der fremover vil indgå i
matematik D, skriftlig prøve.



Matematik niveau D

Skriftlig matematik

 
Opgavehæftet indeholder følgende opgaver:
 1. Senecio
 2. Sejlrenden til Venø havn
 3. Tandpasta
 4. Billigere end fri sms
 5. Ny ismaskine
 6. Herregårdssten på terrassen
 7. Iglo

Eksempler på ny opgavetype
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Hvor meget vejer skulpturen?
Brug regneark.

Opgave 1: Senecio

Spørgsmål

Fotoet viser en skulptur af den hollandske 
kunstner Sjoerd Buisman.

Skulpturen har fået navnet Senecio, fordi det 
var denne plante, der inspirerede kunstneren.

Skulpturen består af massive cylindere. 
Den nederste cylinder har en diameter og en 
højde på 2 meter. 
For hvert lag man går op, fordobles antallet af 
cylindere, og diameteren og højden halveres.

Massefylde for den anvendte beton:   2,3 t/m3

2 m

2 m

1 m
1 m

Foto: Privat
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Opgave 2: Sejlrenden til Venø havn

Hvor høj bliver bunken af sand?

Spørgsmål

Sejlrenden ind til Venøs havn sander med mel-
lemrum så meget til, at større både ikke kan 
komme ind i havnen. Man uddyber derfor sejl-
renden ved at grave sand væk.

Udgravningen af sejlrenden har form som et 
prisme, hvor grundfladen er et trapez. Se fig. 2.
Udgravningen har en længde på 100 m.

Sandet lægges på land i en bunke, der har form 
som en kegle med en topvinkel på 90°. Se fig. 1.

0,5

Figur 1

Figur 2
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Opgave 3: Tandpasta

Hvis du tager hul på en ny tube tandpasta i dag, 
hvornår er den så tom?
Brug regneark.

Spørgsmål

En tube tandpasta indeholder 50 ml.
Diameteren i den cirkelformede åbning er 7 mm. 
Se figur.

7 mm

Foto: Privat
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Spørgsmål

Opgave 4: Billigere end fri sms

Beskriv, hvordan prisen pr. sendt sms og mms 
afhænger af antallet sendte sms’er og mms’er. 

Et teleselskab reklamerer på denne måde:

”Nu kan du sende masser af billige sms’er. 
Med Fri sms & mms ÅR kan du nemlig 
sende sms’er og mms’er til 0 øre pr. stk. i et 
helt år. Det slår de fleste tilbud om fri sms.

Fri sms & mms ÅR koster 249 kr. pr. år, men 
så kan du til gengæld sende lige så mange 
sms’er og mms’er du vil!”
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Opgave 5: Ny ismaskine

PINGVIN IS vil fremstille en ny type is. 
Derfor må PINGVIN IS købe en ny ismaskine, 
der finansieres af et lån i den lokale bank.

Lånet skal dække:
Pris: 2 500 000 kr.
Låneomkostninger: 7 900 kr.
Andre omkostninger: 3,5 % af maskinens pris

Bankens lånetilbud til PINGVIN IS:
2 % pr. termin
4 terminer pr. år
Lånets løbetid 10 år

Spørgsmål

Hvor meget betaler PINGVIN IS i alt i rente på dette lån?
Brug regneark.

Det beløb, der lånes + renter 

= antallet af terminer • betalingen pr. termin

Beregning af lån

 y =  

 y er betalingen (ydelsen) pr. termin
 h er det beløb, der lånes (hovedstolen)
 r er rentesatsen pr. termin som decimaltal
 n er antal terminer

1 - (1 + r) - n
h · r
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Opgave 6: Herregårdssten på terrassen

Spørgsmål

Hvor meget koster Herregårdssten til terrassen?

Fliserne på terrassen skal skiftes ud med 
Herre gårdssten.

345

109

110

231

304

382

398311

385

225

Praktiske oplysninger om Herregårdssten

Bredde  14 cm

Længde  21 cm

Tykkelse  5,5 cm

Antal stk. pr. m2 ca. 34 stk

Antal stk. pr. palle 420 stk

Vægt pr. m2  ca. 115 kg

Pris  131,25 kr. pr. m2

Foto: Colourbox
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Opgave 7: Iglo

Spørgsmål

Hvor meget vejer igloen?

Iglo betyder på grønlandsk ’hus’. En iglo er en 
snehytte, der med tilnærmelse er halvkugle-
formet.

Snehytten opføres som en halvkugle ved at 
anlægge en indadgående selvbærende spiral af 
udskårne sneblokke. 

Den udvendige diameter er 3,8 m, og tykkelsen 
af sneblokkene er 20 cm.

Massefylde for den anvendte sne:   0,5 g/cm3



Undervisningsministeriet


