
Matematik FP9
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Prøven med hjælpemidler

Til dette opgavesæt hører en regnearksfil til opgave 2 og et svarark til opgave 6.

Onsdag den 1. december 2021
kl. 10.00-13.00



Kære elev

Prøven består af 7 opgaver. Du har 3 timer til at løse dem.
Ved hver opgave står der, hvor mange point den højst kan give. 
Prøven kan i alt højst give 69 point. Du bestemmer selv, hvilken 
rækkefølge du laver opgaverne i, og hvor lang tid du vil bruge på 
hver af dem.

Det er vigtigt, at du begrunder dine svar i alle opgaver.
Det betyder, at du i hver opgave skal vise eller forklare, hvordan 
du er nået frem til dit svar. Du kan fx begrunde dit svar med tekst, 
beregninger og/eller tegninger.

En del af de point, du kan få i hver opgave, kommer fra dine 
begrundelser. I de fleste opgaver kan du ikke få det højeste antal 
point, hvis du ikke begrunder dit svar, selv om dine resultater er 
rigtige.

I nogle af opgaverne skal du beregne et antal eller en størrelse. I 
andre opgaver skal du vise, hvordan du finder frem til et bestemt 
resultat eller afgøre, om en påstand er sand eller falsk.

Der er også opgaver, hvor du skal løse et matematisk problem ved 
at undersøge. I disse opgaver forventer vi ikke, at du på forhånd 
kender en metode, du kan bruge til at løse problemet. Ordet 
’undersøg’ signalerer, at du selv skal finde på en god måde at løse 
problemet på ved at bruge matematik, du kender.

God arbejdslyst.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet



1  Foder til en kat Opgave 1 giver højst 10 point

 Ida vil købe foder til sin kat.
  Hun kan vælge mellem de to slags foder, 

der er vist på tegningen.

Foto: Opgavekommissionen i matematik
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Tegning: Hans Ole Herbst

 
1.1    Hvor meget koster en pose SUND KOST mere end en pose KNAS?

1.2    Hvor meget skal Ida betale pr. kilogram foder, hvis hun køber en pose SUND KOST?

 Hvis Idas kat spiser KNAS, skal den have 55 g foder om dagen for at få næring nok.
 Hvis Idas kat spiser SUND KOST, skal den have 90 g foder om dagen for at få næring nok.

1.3    Hvor mange procent mere foder skal Idas kat have, hvis hun vælger SUND KOST frem for 
KNAS?

1.4    Hvilken slags foder vil det være billigst for Ida at vælge, når hendes kat skal have næring nok?



2  Køer og mælk Opgave 2 giver højst 12 point

  Diagrammet viser, hvor mange malkekøer 
der var i Danmark i perioden fra 1970 til 2020.

Foto: Opgavekommissionen i matematik
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2.1   Beskriv ud fra diagrammet, hvordan antallet af malkekøer har udviklet sig i perioden fra  
1970 til 2020.

  På regnearket MAELK_DEC_ 2021 er der tal, der viser udviklingen i antallet af malkekøer og 
udviklingen i den samlede mælkeproduktion i Danmark i perioden fra 1970 til 2020.

2.2   Du skal vise med beregning, at hver malkeko i 1970 i gennemsnit producerede ca. 3900 kg mælk.

2.3   Fremstil et diagram, der viser udviklingen i den samlede mælkeproduktion i Danmark i perioden 
fra 1970 til 2020.

2.4   Undersøg, hvordan den gennemsnitlige mælkeproduktion pr. malkeko har udviklet sig i perioden 
fra 1970 til 2020. Du kan fx vise resultatet af din undersøgelse med et diagram og en kort 
forklarende tekst.



3  Hundeår Opgave 3 giver højst 6 point

 Laura har en hund, der er 6 år.
  Hun har læst, at 1 kalenderår svarer til 7 hundeår, 

så hundens alder svarer til 42 hundeår.

 

Foto: Opgavekommissionen i matematik

3.1   Du skal vise den sammenhæng mellem antal kalenderår og antal hundeår, som Laura har læst 
om, med både

 • en tabel,

 • en graf og

 • en funktionsforskrift.



4  Løbegård til en kanin Opgave 4 giver højst 11 point

 Malte vil bygge en løbegård til sin kanin.
  Set fra oven skal løbegården have form som et rektangel. 

Han vil bygge den ved at stille hegn ud fra en mur. Se 
skitsen herunder.

 

Foto: Opgavekommissionen i matematik

 

Tegning: Hans Ole Herbst

Skitse

x og y er de to forskellige sidelængder i løbegården i meter.

x

y

  Malte vil bygge løbegården af 15 m hegn. Han overvejer, hvor lang hver side i løbegården skal 
være.

4.1   Hvor stor bliver længden y, hvis længden x bliver 1,5 m?

4.2   Forklar, hvorfor man kan beregne længden y i meter med formlen y = 15 – 2x.

  Maltes storebror påstår, at man kan bruge udtrykket 15x – 2x2 til at beregne arealet af løbegården 
i kvadratmeter.

4.3   Har Maltes storebror ret?

4.4   Undersøg, hvor stor længden x skal være, for at arealet af løbegården bliver størst muligt.



5 Bur til undulater Opgave 5 giver højst 12 point

Emma ønsker sig en eller flere undulater.
Hun overvejer, hvor stort et bur skal være.
 På en fugleforenings hjemmeside læser hun teksten i 
den blå boks.

Et fuglebur skal helst have form som en kasse.

Vi anbefaler, at buret til en undulat har målene: 

• Længde: 100 cm

• Bredde: 50 cm

• Højde: 60 cm

Foto: Opgavekommissionen i matematik

5.1  Tegn det fuglebur, foreningen anbefaler, set forfra, fra siden og fra oven. Skriv mål på dine 
tegninger.

5.2 Du skal vise med beregning, at rumfanget af det fuglebur, foreningen anbefaler, er 0,30 m3.

 På foreningens hjemmeside læser Emma også, at burets længde, bredde og højde bør være mindst 
10 % større for hver ekstra undulat, der skal være i det.

5.3 Hvor stort skal rumfanget af et fuglebur til 2 undulater mindst være ifølge foreningen?

 Emmas mormor har et brugt kasseformet fuglebur, som hun vil forære til Emma.  
Burets højde og bredde er hver 90 cm. Det er 150 cm langt.

5.4 Undersøg, hvor mange undulater der er plads til i buret ifølge foreningen.



6  Pluspyramider Opgave 6 giver højst 10 point

  I pluspyramider skal summen af to tal eller udtryk, der står ved siden af hinanden, stå i feltet over 
de to tal eller udtryk. Herunder er et eksempel på en udfyldt pluspyramide.
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6.1   Udfyld pluspyramide 1 med tal 
på svararket eller på en tegning, 
du selv laver.

Pluspyramide 1
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6.2   Udfyld pluspyramide 2 med 
udtryk på svararket eller på en 
tegning, du selv laver.

Pluspyramide 2
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6.3   Undersøg, hvilke værdier a og b i pluspyramide 3 kan have, når både a og b skal være  
naturlige tal. Find så mange løsninger som muligt.
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7  Rette vinkler i polygoner Opgave 7 giver højst 8 point

 Firkanten herunder har 1 ret vinkel. Femkanten har 2 rette vinkler.

  

7.1  Undersøg, hvor mange rette vinkler der højst kan være i en

 • trekant

 • firkant

 • femkant

 • sekskant

 • syvkant.

 Du skal vise resultatet af din undersøgelse med skitser, hvor du markerer de rette vinkler.
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SVARARK
Svararket kan afleveres sammen 
med de øvrige opgavebesvarelser.

Opgave 6
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