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Matematik niveau D

Skriftlig matematik

Opgavesættet består af:
 • Opgavehæfte
 • Svarark
 • CD
 
Opgavehæftet indeholder følgende opgaver:
 1. Budget
 2. Ølsalg
 3. Aldersfordeling
 4. Øldåser og svinehytter
 5. Lydstyrke ved D-A-D koncert

Svararket kan benyttes til følgende opgaver:
 3. Aldersfordeling
 4. Øldåser og svinehytter

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

Tak til Danmarks Smukkeste Festival, der 
har stillet informationer til rådighed.

Alle fotografier er private. 

Danmarks Smukkeste Festival
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Opgave 1: Budget

Helene og Frederik bor i Valby. De skal til 
Smukfest 2009. De har vundet retten til at leje 
en PigMe svinehytte med to sovepladser.
(Se billedet side 6)

De ankommer onsdag og tager hjem mandag.

Inden de tager afsted, opstiller de et budget. 
Se nedenfor. 

1.1 Hvor meget skal Helene og Frederik betale i alt for PigMe svinehytten 
 og festivalbilletterne?

1.2 Opstil Helene og Frederiks budget for festivalen. Brug regnearket.

1.3 Fremstil et cirkeldiagram over de samlede udgifter. Brug regnearket.

Spørgsmål

Danmarks Smukkeste Festival

Festivalen blev holdt første gang i 1980 og hed 
dengang Skanderborg Musikfestival. Omkring 
600 deltog i den første festival, der gav et un-
derskud på 4 000 kr.

Den hedder nu Danmarks Smukkeste Festival 
eller Smukfest. I 2009 var det 30. gang, den 
blev afholdt.

Hvert år i begyndelsen af august deltager i alt 
40000 - 50000 mennnesker (publikum, med-
hjælpere, gæster og musikere) i festen.

Vidste du, at festivalens deltagere hvert år 
indtager/bruger
 • 2 500 km toiletpapir
 • 75 tons isterninger
 • 175 000 flasker kildevand
 • 150 000 liter fadøl
 • 250 000 flasker øl
 • 80 000 flasker Breezer
 • 50 tons appelsiner
 • 2,5 tons pølser
 • 3 kasser Faxe Free

De vil ikke bruge mere end 10 000 kr.
Helene og Frederik vil købe et bad hver dag fra 
torsdag til søndag. (Begge dage inklusive)

Priser:
 • Festivalbillet pr. person:  1700 kr.
 • PigMe pr. hytte:  2 500 kr.
 • Enkelt togbillet fra Valby 
  til Skanderborg: 339 kr.
 • Bad pr. stk pr. person: 25 kr.

Budget  Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Samlede udgifter

Leje af PigMe svinehytte

Festivalbilletter

Togbilletter til og fra festivalen

Bad

Forplejning

I alt
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Opgave 2: Ølsalg

2.1 Hvad er literprisen for en lille fadøl á 0,25 liter, for en stor 
fadøl á  0,4 liter og for en øl i flaske á 33 cl? 

2.2 Giv et forslag til, hvor mange små og store fadøl, der kan 
være blevet solgt.

2.3 Hvor meget har salget af øl i flasker indbragt?

2.4 Hvor mange genstande øl drikker deltagerne
 i gennemsnit?

Spørgsmål

1 genstand = 33 cl øl

Der var ca. 45 000 deltagere på Smukfest 2009.

Priser for øl

Lille fadøl á 0,25 liter 20 kr.

Stor fadøl á 0,4 liter 30 kr.

Øl i flaske á 33 cl 30 kr.

Solgt øl på Smukfest 2009

Fadøl  150 000 liter

Øl i flaske á 33 cl 250 000 flasker

Salg af øl er en meget stor indtægtskilde for 
Danmarks Smukkeste Festival.
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I en række år har man undersøgt aldersfordelingen 
for nogle af festivalgæsterne.

Undersøgelserne er foretaget blandt de 16-65 årige.

Herunder ses et boksplot over aldersfordelingen ved 
Smukfest 2005. 

Opgave 3: Aldersfordeling

3.1 Hvad fortæller boksplottet om aldersfordelingen 
ved Smukfest 2005?

3.2 Fremstil et boksplot over aldersfordelingen ud 
fra nøgletallene for Smukfest 2008. 

 Brug svararket.

3.3 Sammenlign ved hjælp af boksplottene de to 
aldersfordelinger.

Spørgsmål

Nøgletal for aldersfordelingen ved Smukfest 2008

Mindsteværdi  16 år

1. kvartil  24 år

Medianen  31 år

3. kvartil  39 år

Størsteværdi  65 år
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Spørgsmål

Opgave 4: Øldåser og svinehytter

4.1 Hvor mange procent er det billigere at bo i en PigMe end i en CAN SLEEP®?

4.2 Alle CAN SLEEP® er opstillet som sixpacks.
 Hvor mange sixpacks er der i alt opstillet på Danmarks Smukkeste Festival?

4.3 Tegn grundplanen for en sixpack af CAN SLEEP® i målestoksforholdet 1:50. Brug svararket.

4.4 Hvad er målestoksforholdet mellem en dåse Royal Beer og en CAN SLEEP®?

4.5 Lav en sammenligning af en PigMe og en CAN SLEEP®, hvor du undersøger, hvor meget 
plads de optager på grunden, og hvad deres rumfang er.

På Danmarks Smukkeste Festival har man de 
seneste år kunnet bo i en CAN SLEEP® (en 
kæmpestor Royal Beer dåseøl) eller en PigMe 
(en svinehytte).

Fakta om CAN SLEEP®

Antal  120

Højde  375 cm

Diameter  220 cm

Leje  3200 kr.

Antal sovepladser 2 Fakta om PigMe svinehytten

Antal  20

Længde  237 cm

Bredde  244 cm

Højde  122 cm

Leje  2500 kr.

Antal sovepladser 2

Fakta om Royal Beer dåsen

Højde  112,5 mm

Diameter  66,0 mm

PigMe svinehytte

I opgaven betragtes CAN SLEEP® og Royal Beer 
dåsen som cylindre.

Dåseøl sælges ofte i pakker med seks og kaldes 
en sixpack. Se billedet.

Højde

Bredde
Længde

CAN SLEEP®

Sixpack
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Lydstyrke måles i decibel og forkortes dB. 

Jo længere væk man befinder sig fra scenen, jo lavere bliver 
lydstyrken.

Da bandet D-A-D spillede på Bøgescenen ved Smukfest 
2009, målte lydteknikerne 80 meter fra scenen, den gen-
nemsnitlige lydstyrke til 86 dB. 

Tabellen viser, hvor meget lydstyrken falder ved forskellige 
afstande fra scenen. 

Der er grænser for, hvor lang tid man bør udsætte sig selv for 
høje lydstyrker.

Opgave 5: Lydstyrke ved D-A-D koncert

Spørgsmål

5.1 Vis, at lydstyrken ved scenen var på 136 dB under D-A-Ds 
koncert på Bøgescenen.

5.2 Udfyld skemaet i regnearket.

5.3 Fremstil et grafisk billede af lydstyrken som funktion af 
afstanden fra scenen under D-A-Ds koncert på Bøgescenen. 
Brug regnearket.

5.4 Udfyld skemaet i regnearket.

5.5 Helene og Frederik hører musik i to timer uden pauser. 
 Lydstyrken ved scenen er 136 dB.
 Hvor langt fra scenen skal de mindst være, hvis de vil være 
 sikre på at undgå en varig høreskade?

Funktion til beregning af den tid man kan tåle en bestemt lydstyrke, 
hvis man vil være sikker på at undgå varige høreskader:

y = 4,8 · 10(11 - 0,1x)

y er antal minutter, man kan tåle lydstyrken i

x er lydstyrken målt i dB

8 · 10
9
 · 60

10
(0,1 · x)

Lydstyrke og afstand til scenen  

 Afstand i m Fald i
  lydstyrke i dB

 0 0

 9 30

 16 35

 28 40

 40 43

 50 45

 56 46

 63 47

 71 49

 80 50

 89 51

 100 52

 112 53

 126 54

 141 55

 159 56

 178 57

 200 58

 224 59

 251 60

 282 61
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