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Brobygningsopgaver 

Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt 

opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med 

opgavesamlingen, at den kan bruges i begyndelsen af gymnasieforløbet til at bygge bro mellem 

grundskolen og gymnasiet. Nogle elever har brug for at arbejde med de oprindelige opgaver fra 

afgangsprøverne, mens andre straks kan gå i gang med opgaverne på gymnasieniveau. 

Opgavesamlingen kan også bruges i den sidste del af grundforløbet til at udfordre nogle af de 

elever, der skal begynde på en gymnasial uddannelse. 

Det gennemgående tema i opgaverne er primært sammenhænge (særligt lineær og 

eksponentiel sammenhæng). 

Opgaverne er kategoriseret med henholdsvis A, B og C: 

A. De udvalgte oprindelige opgaver fra folkeskolens afgangsprøve, inkl. svarark  

B. Opgaverne, som de kunne se ud i en matematikbog i gymnasiet  
C. Opgaverne, som de kunne se ud i gymnasiet til en skriftlig prøve, for eksempel 

grundforløbsprøven eller årsprøven efter 1.g. 
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Opgaver fra 2019 
 

Opgave 2019 – 1A (Folkeskolens afgangsprøve 9. kl.) 
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Opgave 2019 – 1B 

Sammenhængen mellem antallet af personer i en familie, der overnatter på en campingplads, og prisen 

er givet ved: 

𝑓(𝑥) = 61 · 𝑥 + 58 

Hvor x er antallet af personer, og f(x) er den samlede pris pr. nat (kroner). 

a) Forklar, hvad konstanterne 61 og 58 fortæller. 
 

b) Udregn, hvad det koster at overnatte 5 nætter. 
 

I det efterfølgende består en familie af 5 personer.  

c) Indfør passende variable og opstil en ligning, der beskriver sammenhængen mellem antallet af 
nætter familien ønsker at overnatte og den samlede pris. 
 

d) Hvad koster det for familien at overnatte 3 nætter? 
 

Familien vil bruge op til 3000 kr. på overnatninger.  

e) Hvor mange nætter kan de overnatte? Begrund dit svar. 
 

Opgave 2019 – 1C 

Sammenhængen mellem antallet af personer i en familie, der overnatter på en campingplads, er givet 

ved: 

𝑓(𝑥) = 50 · 𝑥 + 100 

Hvor x er antallet af personer, og f(x) er den samlede pris pr. nat (kroner). 

a) Bestem f(3) og forklar, hvad tallet betyder. 
 

b) Løs ligningen f(x)=900 og forklar, hvad løsningen betyder. 
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Opgave 2019 – 2A (Folkeskolens afgangsprøve 10. kl.) 
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Opgave 2019 – 2B 

Sofie og Hugo deltager i et sponsorløb, hvor de ved at løbe samler penge ind til en ny sportshal. 

Sofies sponsorbeløb y (angivet i kr.) er ligefrem proportionalt med distancen x (angivet i km). 

a) Udfyld de tomme pladser i nedenstående tabel. 

x (km) 1,5 2  

y (kr.)  120 300 

 

b) Angiv en ligning, der beskriver sammenhængen mellem sponsorbeløbet (y) og distancen (x). 

Forklar betydningen af proportionalitetskonstanten i ligningen. 

 

Grafen herunder viser, hvordan beløbet fra Hugos sponsorer afhænger af, hvor langt Hugo løber. 

 

 

c) Hvor meget giver Hugos sponsorer pr. kilometer? 

 

d) Hvor langt skal Hugo løbe, hvis han gerne vil skaffe 350 kr. til den nye sportshal? 

 

Sofie løber 4,8 km. 

e) Hvor langt skal Hugo løbe, hvis han vil skaffe et lige så stort beløb som Sofie? 

 

f) Hvor langt skal Hugo løbe, hvis han vil skaffe 20 % mere end Sofie? 
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Opgave 2019 – 2C 

Sofie deltager i et sponsorløb, hvor der samles penge ind til en ny sportshal ved at løbe. 

Sofies sponsorbeløb 𝑓(𝑥) angivet i kr. er ligefrem proportionalt med distancen 𝑥 angivet i km. 

Proportionalitetskonstanten er 60. 

a) Opskriv en forskrift for funktionen f. 

 

Grafen for funktionen f går gennem punktet 𝐴(11, 𝑦1). 

b) Bestem 𝑦1, og forklar betydningen af 𝑦1. 
 

c) Løs ligningen 𝑓(𝑥) = 975, og forklar, hvad løsningen fortæller. 
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Opgaver fra 2018 

 

Opgave 2018 - 1A (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) 
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Opgave 2018 - 1B (version 1)  

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema, idet det oplyses, at x og y er ligefrem 

proportionale.  

x -3 1 2  

y  5  20 

 

Opgave 2018 - 1B (version 2)  

a) Beregn hældningskoefficienten for linjen l, der går gennem punkterne  
(8, 25) og (17, 52). 
 

b) Ligger punktet (12,37) på linjen l? 
 

Linjen m er parallel med linjen l og går gennem punktet (7,30). 

c) Angiv en ligning for linjen m. 
 

Opgave 2018 - 1C (version 1)  

x y 

2 3 

4 6 

8 11 

10 15 

12 17 

 

Sammenhængen mellem størrelserne x og y kan tilnærmelsesvist beskrives vha. en lineær 

model 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

a) Bestem tallene a og b. 
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Opgave 2018 - 2A (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse)
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0pgave 2018 - 2B  

a) Bestem forskriften 𝑓(𝑥) for den rette linje, der går gennem punkterne 𝐴(4, 8) og 𝐵(6, 4). 
 

b) Tegn grafen for en linje, der er parallel med grafen for 𝑓, og opskriv forskriften for 
denne linje. 

 

 

Opgave 2018 - 2C (version 1) 

Redegør for, hvilke grafer der hører til hvilke forskrifter: 

𝑓(𝑥) = −2 + 2𝑥          𝑔(𝑥) = 𝑥 − 3          ℎ(𝑥) = −2𝑥 + 4 
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Opgave 2018 - 2C (version 2) 

Funktionerne f og g har forskrifterne: 

𝑓(𝑥) = −3𝑥 + 16      

𝑔(𝑥) = 2𝑥 −4 

a) Bestem skæringspunktet mellem graferne funktionerne f og g. 
 

Grafen for en lineær funktion h har hældningskoefficienten 
1

2
 og skærer grafen for f i et punkt 

med y-værdien 1. 

b) Bestem forskriften for funktionen h.  
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Opgaver fra 2017 

 

Opgave 2017-1A (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) 
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Opgave 2017-1B: Fremstilling af æblemost  

Når man fremstiller 10 liter æblemost, skal man bruge 20 kg æbler. 

a) Indfør passende variable og opstil en ligning, der beskriver sammenhængen mellem 
produktionen af æblemost i liter og mængden af æbler i kg. 
 

b) Bestem hvor mange liter æblemost, der kan fremstilles af 112 kg æbler. 
 

c) Bestem hvor mange kg æbler, der skal til for at fremstille 25 kg æblemost. 
 

 

Opgave 2017-1C (version 1) 

Det koster 75 kroner at få et mosteri til at starte saftpresseren. Derudover koster det 3,75 

kroner per kilo æbler, der presses til saft. 

Indfør passende variable og opstil en forskrift for den samlede pris for presning af æbler. 

 

 

Opgave 2017-1C (version 2) 

I nedenstående tabel ses en oversigt over saftudbyttet i liter ved presning af forskellige 

mængder æbler i kg. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔 æ𝑏𝑙𝑒𝑟 16 25 37 62 88 96 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 æ𝑏𝑙𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡 8 13 18 30 45 49 

 

I en model antages det, at æblemostproduktionen kan beskrives ved en lineær sammenhæng 

𝑓(𝑥) = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏, hvor 𝑓(𝑥) angiver antal liter æblemost, og 𝑥 angiver mængden af æbler i kg. 

a) Benyt alle tabellens data til at bestemme konstanterne a og b. 
 

b) Forklar betydningen af konstanten a. 
 
  



Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet  Brobygningsopgaver 2019 
 

side 14 
 

Opgave 2017-2A (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasseprøve) 
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Opgave 2017-2B: Vasketøj og udledning af CO2  

Når man vasker tøj i vaskemaskinen, medfører det en udledning af CO2, der er afhængig af 

vasketemperaturen. En vask på 60 C fører til udledning af 1,1 kg CO2, mens en vask på 40 C 

fører til udledning af 0,8 kg CO2. 

Det oplyses, at familie A vasker én vask på 60 C og 𝑥 vaske på 40C. 

𝑓(𝑥) betegner den samlede CO2-udledning i kg, og 𝑥 er antallet af vaske ved 40C. 

a) Opskriv en funktion 𝑓(𝑥), der beskriver sammenhængen mellem den samlede CO2-
udledning og antallet af vaske ved 40C. 
 

Det oplyses, at der gælder følgende sammenhæng mellem temperatursænkningen, 𝑇, og CO2 

besparelsen i kg pr. vask, 𝑔(𝑇). 

 𝑔(𝑇) = 0,015 ∙ 𝑇 

b) Udregn 𝑔(20).  
Forklar, hvad tallet fortæller. 

 

Familie B vasker én vask ved 40C og 𝑥 vaske ved 20C. 

c) Opskriv en sammenhæng, ℎ(𝑥), der beskriver sammenhængen mellem den samlede 
CO2-udledning og antallet af vaske ved 20C. 

 

d) Hvor mange vaske ved den lave temperatur (familie A 40C og familie B 20C) kan de to 
familier vaske hver især, for at holde deres CO2 udledning på højest 3,5 kg? 
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Opgave 2017-2C: Vasketøj og udledning af CO2 

Når en familie vasker tøj, medfører det udledning af 𝐶𝑂2. Mængden af udledt 𝐶𝑂2 i kg, er 

omvendt proportional med mængden af vasketøj i kg. 

𝑪𝑶𝟐 i kg 2 11 c 

Vasketøj i kg M 0,1 10 

 

a) Bestem tallene M og c i tabellen ovenfor. Begrund dine svar. 

 

𝐶𝑂2-udledningen bliver mindre, når temperaturen på en tøjvask sænkes. 𝐶𝑂2-besparelsen i kg 

er proportional med temperatursænkningen i ℃. 

Temperatursænkning i ℃ 10 20 T 

𝑪𝑶𝟐- besparelse i kg B 0,3 0,6 

 

b)         Bestem tallene B og T i tabellen ovenfor. Begrund dine svar. 
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Opgaver fra 2016 

Opgave 2016-1A (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) 
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Opgave 2016-1B: Leje af cykler 

Hos CICLI DEGANI i Italien koster det 36 𝑒𝑢𝑟𝑜 at leje en cykel i 2 𝑑𝑎𝑔𝑒 og 72 𝑒𝑢𝑟𝑜 for 5 𝑑𝑎𝑔𝑒. 

Det oplyses, at prisen for lejen af en cykel hos CICLI DEGANI kan beskrives ved en lineær 

funktion 

𝑓(𝑥) = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏 

Hvor 𝑓(𝑥) er prisen for leje af en cykel i 𝑥 dage. 

a) Bestem 𝑎 og 𝑏 i forskriften for funktionen 𝑓. 
 

b) Hvor meget skal man betale for at leje en cykel 1 dag? 
 

 

Opgave 2016-1C (version 1): Leje af cykler 

Det oplyses at prisen for at leje cykler er givet ved følgende model 

𝑓(𝑥) = 12 · 𝑥 + 15 

𝑓(𝑥) betegner prisen i 𝑒𝑢𝑟𝑜 og 𝑥 er antal dage cyklen lejes. 

a) Redegør for, hvad konstanterne i forskriften fortæller om lejen af cyklerne 
 

 

Opgave 2016-1C (version 2) 

Givet følgende 2 funktioner 

𝑓(𝑥) = 24 · 𝑥 + 24    og    𝑔(𝑥) = 26 · 𝑥 + 12 

a) Find skæringspunktet mellem graferne for de to funktioner 
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Opgave 2016-2A (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse) 
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Opgave 2016-2B: Mads undersøger priser i et fitnesscenter 

I et fitnesscenter koster oprettelsen af et medlemskab for en voksen 249 kr. Herefter koster det 

169 kr. pr måned. 

a) Opstil en sammenhæng mellem den samlede pris man i alt skal betale, 𝑦, og det antal 

måneder, 𝑥, man har været medlem. 

Hvis man er under 18 år, kan sammenhængen mellem den samlede pris, 𝑦, som man i alt skal 

betale, og det antal måneder, 𝑥, man har været medlem, beskrives ved: 

          𝑦 = 165 · 𝑥 + 99 

b) Sammenlign forskriften med en lineær sammenhæng: 𝑦 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏. Hvilke værdier har 

𝑎 og 𝑏? 

 

c) Forklar betydningen af tallene 165 og 99. 

En familie består af 2 voksne og en ung under 18 år, som alle vil i fitnesscenter. 

d) Forklar, hvorfor den samlede pris, som familien skal betale, kan beskrives ved følgende 

sammenhæng (𝑦 er prisen i kr., mens 𝑥 er antallet af måneder). 

𝑙:       𝑦 = 503 · 𝑥 + 597 

I fitnesscenteret har de også et familiemedlemsskab. Her kan den samlede pris beskrives ved 

følgende sammenhæng: 

            𝑚:        𝑦 = 599 · 𝑥 + 399 

e) Tegn grafen for de to sammenhænge 𝑙 og 𝑚 i samme koordinatsystem og undersøg, om 

det kan betale sig for familien have et familiemedlemsskab.  

 

Opgave 2016-2C: Mads undersøger priser i et fitnesscenter  

I et fitnesscenter kan den samlede udgift for et familiemedlemsskab som funktion af det antal 

måneder, en familie er medlem, beskrives ved følgende funktion: 

𝑓(𝑥) = 599 · 𝑥 + 399 

Hvor 𝑓(𝑥) er udgiften og 𝑥 er antallet af måneder en familie er medlem. 

a) Hvad er en families udgift for at være medlem i et fitnesscenter i 12 måneder? 

 

b) Hvor lang tid går der, før familiens samlede udgifter til fitnesscenter overstiger 10.000 

kr. 
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Opgaver fra 2015 

 

Opgave 2015-1A: Mobilabonnement (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasseprøve) 
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Opgave 2015-1B: Mobilabonnement 
Et mobilabonnement beskrives således i en annonce: 

 
a) Hvad er prisen (uden oprettelse) for en måned, hvor der er brugt 5 timers taletid? 

 
Lad 𝑦 være abonnementsprisen (uden oprettelse) i kroner på en måned, hvor taletiden er 
𝑥 minutter. 

b) Udfyld nedenstående skema: 
 

𝑥 (min) 0 100 240 280 320  

𝑦 (kr.)      117,50 

 
c) Tegn en graf, der viser, hvordan abonnementsprisen (uden oprettelse) afhænger af 

taletiden i minutter. 
 

Ved telefonselskabet Snik-Snak betales kun for taletiden. Til gengæld er prisen 55 øre pr. 
minut. 
 

d) Indtegn i samme koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem taletiden 
og prisen ved telefonselskabet Snik-Snak. 
 

e) Hvornår kan det betale sig at have abonnement ved telefonselskabet Snik-Snak? 
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Opgave 2015-1C: Mobilabonnement 
For et mobilabonnement er der en lineær sammenhæng mellem prisen 𝑦 (i kroner) og 
taletiden 𝑥 (i minutter) 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 
 
Det koster 58,60 kroner at tale i 2 timer, og det koster 109 kroner at tale i 5 timer. 
 

a) Bestem tallene 𝑎 og 𝑏. 
 

b) Hvad fortæller tallene 𝑎 og 𝑏? 
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Opgave 2015-2A: Patienter med forbrændinger (Folkeskolens afgangsprøve, 10. 

klasse)
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Opgave 2015-2B: Patienter med forbrændinger  

Når patienter indlægges på sygehuset efter en forbrænding, skal de have tilført væske gennem 

drop alt efter hvor slemt de er forbrændt. For patient A er der følgende sammenhæng mellem 

tiden, 𝑥, i minutter og den mængde væske, 𝑦, i mL, som patient A får tilført 

𝑦 = 8 · 𝑥 

a) Hvor meget væske får patient A i løbet af 60 minutter? 

 

b) Patient A har modtaget 3000 mL væske. Hvor lang tid har patient A fået tilført væske? 

Patient B skal have tilført væske gennem drop med 5 mL pr. minut. 

c) Opstil en sammenhæng mellem tiden, 𝑥, i minutter og den tilførte væskemængde, 𝑦, i 

mL for patient B. 

Nedenstående graf viser væsketilførslen for patient B. På et tidspunkt i behandlingen opdages 

det, at patient B er værre forbrændt end først antaget, hvorefter væsketilførslen øges. 

 

d) Hvornår ændres væsketilførslen? 

 

e) Indtegn i samme koordinatsystem sammenhængen mellem tiden og den tilførte væske 

for patient A. 

 

f) Hvor lang tid går der, før patient A og patient B har modtaget samme mængde væske? 
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Opgave 2015-2C: Patienter med forbrændinger 

Det oplyses, at en patient, der har fået forbrændinger, skal have væske gennem et drop, der 

tilfører patienten 8 mL væske pr. minut. 

Indfør selv passende variable og opstil en sammenhæng mellem tiden i minutter og det antal 

milliliter væske, som en patient får tilført gennem droppet. 
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Opgaver fra 2014 
 

Opgave 2014-1A: 9.A sælger kalendere (Folkeskolens afgangsprøve, 9.klasse) 
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Opgave 2014-1B: 9.A sælger kalendere 

9. A vil tjene flere penge til en hyttetur ved at sælge kalendere for et firma. Klassen kan vælge 

mellem to muligheder: 

Mulighed 1: 

9. A kan sælge hver kalender for 40 kr. De beholder 15 kr. for hver kalender, de sælger, og skal 

give 25 kr. til firmaet. 

9. A skal levere de kalendere, de ikke sælger, tilbage til firmaet. 

a) Opskriv en funktion, der viser hvor meget 9. A tjener ved kalendersalg, idet 𝑥 er antal 

solgte kalendere, og 𝑓(𝑥) er det beløb de tjener i alt. 

Mulighed 2: 

9. A kan sælge hver kalender for 40 kr. De beholder 20 kr. for hver kalender, de sælger, og skal 

give 20 kr. til firmaet. 

9. A skal også give 20 kr. til firmaet for hver kalender, de ikke sælger. 

 

Ved mulighed 2 skal 9.A bestille 600 kalendere 

Forskriften: 

𝑔(𝑥) = 20𝑥 − (600 − 𝑥) ⋅ 20 

kan bruges til at beregne hvor meget 9.A tjener i alt, når de sælger 𝑥 kalendere. 

b) Beregn hvor meget 9.A tjener ved mulighed 2, hvis de sælger 375 kalendere. 

c) Tegn graferne for 𝑓(𝑥) og 𝑔(𝑥) i samme koordinatsystem. 𝑥-aksen skal gå fra 0 til 600. 

d) Aflæs på graferne hvor mange kalendere 9.A skal sælge, før det kan betale sig at vælge 

mulighed 2. 

e) Omskriv 𝑔(𝑥) til formen 𝑔(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 

f) Tjek svaret fra d) ved beregning! (Hint: sæt de to funktioner lig hinanden og løs 

ligningen) 

 

  



Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet  Brobygningsopgaver 2019 
 

side 30 
 

 

Opgave 2014-1C: 9.A sælger kalendere 

9. A sælger kalendere. Hvis de sælger 350 kalendere, tjener de 2000 kr., og hvis de sælger 500 

kalendere, tjener de 8000 kr. Sammenhængen mellem kalendersalg og det, 9.A tjener, kan 

beskrives ved modellen: 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Hvor 𝑥 er antal solgte kalendere, og 𝑓(𝑥) er indtjeningen i kr. 

a) Bestem konstanterne 𝑎 og 𝑏. 
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Opgaver fra 2013 
 

Opgave 2013-1A: Mikaels løbeture (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse)  

Mikael løber ture flere gange om ugen. På løbeturene medbringer han en mobiltelefon med et 

program, der kan måle, hvor lang tid han løber, og hvor langt han løber. 

Efter hver løbetur kan Mikael få vist målingerne som en kurve. 

Kurven herunder viser mobiltelefonens målinger efter en af 

Mikaels løbeture. 

 

 

 

 

 

a) Aflæs på kurven, hvor lang tid Mikael løb, og hvor langt han løb. 

En anden dag løb Mikael 5 km på 25min. Undervejs på denne løbetur måtte han stoppe to 

gange for rødt lys. Han løb hurtigst på den sidste kilometer af løbeturen. 

b) Tegn en kurve, der viser, hvordan mobiltelefonens målinger kunne se ud efter denne 

løbetur. 

Mikael vil gerne kunne løbe 5 km med en konstant fart på 15 km/t. 

c) Tegn en kurve, der viser, hvordan mobiltelefonens målinger vil se ud, hvis Mikael har 

løbet 5 km med en konstant fart på 15 km/t 

Hvis Mikael løber med en konstant fart på 15 km/t, er der en lineær sammenhæng mellem 

tiden i minutter og længden i kilometer. 

d) Du skal finde frem til en forskrift for en funktion, som beskriver denne lineære 

sammenhæng.  
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Svarark til opgave 2013-1A (Mikaels løbeture) 

 

 

  



Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet  Brobygningsopgaver 2019 
 

side 33 
 

Opgave 2013-1B  

Elev A løber en tur omkring en sø. Der er følgende sammenhæng mellem tiden og hvor langt, 

elev A er løbet: 

𝑦 = 0,2083 ⋅ 𝑡    ℎ𝑣𝑜𝑟  0 ≤ 𝑡 ≤ 24 

Hvor 𝑡 er tiden i minutter og 𝑦 er længden i km.  

a) Hvad kaldes den matematiske sammenhæng, der er mellem 𝑡 og 𝑦? 

 

b) Hvad er betydningen af konstanten 0,2083? 

Elev B løber med 0,25 km pr. minut rundt om samme sø som elev A.  

c) Opskriv en sammenhæng mellem tiden, 𝑡, og længden, 𝑦, som elev B er løbet. 

Løberuten er 4km, og eleverne starter det samme sted samtidig. 

d) Hvor meget tid bruger elev A mere end elev B på at løbe ruten? 

 

 

Opgave 2013-1C 

Det oplyses, at 𝑥 og 𝑦 er proportionale. 

Tabellen viser nogle sammenhørende værdier af 𝑥 og 𝑦 

𝒙 6  24 

𝒚  3 5 

 

Udfyld resten af tabellen. 
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Opgave 2013-2A: Solenergi (Folkeskolens afgangsprøve, 10.klasse, 2013) 

Tabellen herunder viser, hvordan produktionen af solenergi i Danmark har udviklet sig i 

perioden 1980-2010. Tallene er angivet i terajoule (TJ). 

 

a) Tegn en graf, der viser, hvordan produktionen af solenergi har udviklet sig fra 1980 til 

2010. 

 

b) Hvor meget solenergi vil der blive produceret i 2015, hvis udviklingen fortsætter? Du 

skal begrunde dit svar. 

Det årlige energiforbrug til varme og el var i gennemsnit 26500 kWh 

pr. familie i 2010. 

c) Hvor mange familier kunne få dækket deres energiforbrug til 

varme og el ved soleenergi i 2010?  
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Opgave 2013-2B: Solenergi 

Tabellen herunder viser, hvordan produktionen af solenergi i Danmark har udviklet sig i 

perioden 1980-2010. Tallene er angivet i terajoule (TJ). 

År 1980 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

Solenergi 

(TJ) 

50 100 213 335 419 519 585 653 

 

a) Tegn i et koordinatsystem en graf, hvor du lader 𝑥 være antal år efter 1980, og 𝑦 være 

solenergien i TJ. 

Det oplyses, at sammenhængen mellem 𝑥 og 𝑦 med god tilnærmelse kan beskrives som en 

eksponentiel udvikling: 

𝑦 = 𝑏 ⋅ 𝑎𝑥 

b) Brug regression til at bestemme en forskrift for denne udvikling og bestem 

konstanterne 𝑎 og 𝑏. 

 

c) Hvad fortæller konstanten 𝑎 om solenergiproduktionen i Danmark? 

 

d) Bestem energiproduktionen i 1998 ifølge modellen. 

 

e) Bestem hvornår produktionen af solenergi ifølge modellen vil overstige 1000 TJ. 

 

f) Bestem produktionen af solenergi i 2012 ifølge modellen.  

Kommentér modellen, når det oplyses, at produktionen i 2012 var 6307 TJ 

 

 

  



Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet  Brobygningsopgaver 2019 
 

side 36 
 

Opgave 2013-2C: Solenergi  

Tabellen herunder viser, hvordan produktionen af solenergi i Danmark har udviklet sig i 

perioden 1980-2010 

År 1980 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

Solenergi (TJ) 50 100 213 335 419 519 585 653 

 

Det oplyses, at sammenhængen mellem antal år efter 1980 og solenergien i TJ med god 

tilnærmelse kan beskrives ved en eksponentiel sammenhæng på formen: 

𝑦 = 𝑏 ⋅ 𝑎𝑥 

a) Bestem konstanterne 𝑎 og 𝑏 

 

b) Beregn fordoblingskonstanten og forklar hvad den siger om produktionen af solenergi i 

Danmark. 

 

c) Bestem produktionen af solenergi i 2012 ifølge modellen.  

Kommentér modellen, når det oplyses, at solenergiproduktionen i 2012 var 6307 TJ. 

 

 


