Matematik D
Almen voksenuddannelse
Skriftlig prøve
(4 timer)

AVU181-MAT/D

180680.indd 1

Torsdag den 6. december 2018
kl. 9.00-13.00

11/10/2018 13.59

Chokolade
Matematik niveau D
Skriftlig matematik
Opgavesættet består af:
• Opgavehæfte
• Cd
Opgavehæftet indeholder følgende opgaver:
1. Priser på chokolade
2. Chokoladebrud
3. Verdens produktion af kakaobønner
4. Chokoladetårn
5. Chokoladeæg
6. Fra kakaotræ til chokolade

Opgavehæftet indeholder i alt 21 spørgsmål.
De 19 første spørgsmål kan højst give 5 point pr. spørgsmål.
De to sidste spørgsmål kan højst give 15 point pr. spørgsmål.
Cd’en indeholder:
• Regneark til besvarelse
• Digital udgave af opgavehæfte

Fotografier:
Side 4: Privat foto
Side 6: www.carolynssweets.ie/ferrero-rocher-displays/
Side 7, til venstre: www.walmart.ca
Side 7, til højre: Privat foto
Side 8: Privat foto
Side 9, øverst: formato7.com
Side 9, nederst: www.naturespride.eu

Chokolade
Man fremstiller chokolade af bønnerne fra
kakaotræet. Det voksede oprindeligt udelukkende ved Amazonfloden; men nu dyrkes det
mange steder.

Opgave 1:

Indianerne i Syd- og Mellemamerika har i
mange tusinde år lavet drikkechokolade, og
den ide spredte sig rundt i verden fra år 1500.
I 1828 udviklede man i Holland en metode til
at lave fast chokolade, som vi kender det i dag.

Priser på chokolade

Mange danskere køber chokolade i grænse
butikker, der er placeret i Tyskland lige på den
anden side af grænsen.
Priserne i grænsebutikker er ofte lavere end
i butikker, der ligger i Danmark. Det skyldes
blandt andet, at moms og afgifter er højere i
Danmark end i Tyskland.

I regnearket finder du priser på 14 forskellige
slags chokolade hos grænsebutikken Calle og
den danske netbutik nemlig.com.
Herunder ser du et boksplot over kilopriserne
på de 14 slags chokolade købt hos Calle.

Kilopriser på 14 slags chokolade købt hos Calle
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Kilopris i kr.

Spørgsmål
1.1 Udfyld kolonnen ‘Kilopris i kr.’ i regnearket.
Brug regneark.
1.2 Hvad er middelværdien af kilopriserne på nemlig.com?
1.3 På hvilken slags chokolade er der mest at spare i procent
ved at købe hos Calle i forhold til nemlig.com?
1.4 Fremstil et boksplot over kilopriserne på chokolade købt
på nemlig.com.
1.5 Find variationsbredden for kilopriserne på nemlig.com.
1.6 Sammenlign kilopriserne på chokolade hos Calle og
nemlig.com.  
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Opgave 2:

Chokoladebrud

En plade “Chokoladebrud” på 90 g fra Sv. Michelsen Chokolade koster på tilbud 39,20 kr.
Man sparer 20 % i forhold til normalprisen.
Set fra oven er chokoladen cirkelformet med
en diameter på 12 cm. Chokoladen er inddelt i
otte lige store stykker (se billedet).
Niels har et dagligt energibehov på ca. 10 000 kJ.
Chokoladens næringsindhold pr. 100 g
Fedt

44,3 g

— heraf mættet fedt

27,8 g

Kulhydrat

21,5 g

— heraf sukkerarter

15,5 g

Protein

10,0 g

Chokoladebrud

Energiindholdet i protein, kulhydrat og fedt
1 g fedt giver:

38 kJ

1 g kulhydrat giver:

17 kJ

1 g protein giver:

17 kJ

Eksempel på beregning af energiindhold
5 g fedt indeholder 190 kJ,
fordi 5 · 38 = 190

Skitse af chokoladebrud set fra oven.

Spørgsmål
2.1 Hvad koster et “Chokoladebrud” til normalpris?
2.2 Hvor mange procent af fedtet i chokoladen kommer
fra mættet fedt?
2.3 Vis, at energiindholdet i 100 g “Chokoladebrud” er
cirka 2 219 kJ.
2.4 Hvor mange plader “Chokoladebrud” skal Niels spise
for at få dækket sit daglige energibehov?
2.5 Konstruer en tegning af “Chokoladebrud” i målestoksforhold 1:1. Se skitse.
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Opgave 3:

Verdens produktion af kakaobønner

1
Der blev i alt produceret cirka 4     mio.
ton
2
kakaobønner i hele verden i 2016.

Produktionen var fordelt på 3 store områder
på denne måde:
2

•

Cirka      kom
fra Afrika
3

•

1
Cirka      kom
fra Amerika
6

•

1
Cirka      kom
fra Asien og Oceanien
6

Elfenbenskysten i Afrika var det land, hvor
produktionen af kakaobønner var størst.
Cirka halvdelen af Afrikas samlede produktion
kom fra Elfenbenskysten.

Verdens produktion af kakao er mere end
tredoblet siden 1965. Hvis denne tendens
fortsætter kan modellen herunder bruges til at
beskrive udviklingen i fremtiden.
Model der beskriver udviklingen i verdens samlede
produktion af kakaobønner

y = 63,5x + 4 468
x er antal år efter 2016
y er kakaobønner i tusind ton

Spørgsmål
3.1 Hvor mange ton kakaobønner producerede Elfenbenskysten i 2016?
3.2 Forklar, hvorfor dette udsagn om produktionen af
kakaobønner i 2016 er sandt:
“Produktionen i Afrika var cirka dobbelt så stor
som den samlede produktion fra både Amerika,
Asien og Oceanien.”
3.3 Fremstil et diagram, der viser udviklingen i produktion
af kakaobønner fra 2016 til 2030 ifølge modellen.
3.4 Hvornår vil produktionen af kakaobønner komme over
5 mio. ton ifølge modellen?
3.5 Forklar, hvad tallet 63,5 i modellen betyder for produktionen af kakaobønner.
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Opgave 4:

Chokoladetårn

Et chokoladetårn er et pyramideformet stativ.
På stativet lægger man chokoladekugler pakket ind i guldpapir.

Lag nr. 3.

Stativet er bygget op af kasser, der skiftevis er
0,8 cm høje og 3,2 cm høje.
Der er plads til 10 lag chokoladekugler på
stativet til højre.
I øverste lag er der 1 kugle, i lag nr. 2 er der
4 kugler og i lag nr. 3 er der 8 kugler og så
videre.
For hvert efterfølgende lag er der netop plads
til 1 chokoladekugle mere på hver af
pyramidens 4 sider.

0,8 cm

Chokoladekugler
Lag nr.

1

2

3

Antal chokoladekugler i laget

1

4

8

Antal chokoladekugler i alt

1

5

Spørgsmål
4.1 Hvor højt er stativet med plads til 10 lag chokoladekugler?
4.2 Udfyld tabellen “Chokoladekugler” i regnearket.
Brug regneark.
4.3 Hvilken af modellerne beskriver sammenhængen
mellem lag nr. (n) og antal chokoladekugler i alt (A)?
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a.

A = n2

b.

A = 2n2-2n+1

c.

A = 4n-3

3,2 cm

Opgave 5:

Chokoladeæg

Chokoladeæg findes i mange forskellige ud
gaver.
Et “Kinder SURPRISE” chokoladeæg er hult og
indeholder både chokolade og legetøj.
Chokoladen udgør 23 % af æggets rumfang.
Chokoladen i “Kinder SURPRISE” har en massefylde på ca. 1,34 g/cm3.

En pose med “Toms GRANKOGLER” inde
holder 17 “grankogler” af chokolade. “Grankogler” har form som æg. Der er i alt 80 g
chokolade i en pose.

6,4 cm

4,4 cm
Formel for rumfanget af et æg
R=

4
3

·

π·a

2

·b

R er rumfang
a er halvdelen af æggets bredde
b er halvdelen af æggets højde

Spørgsmål
5.1 Hvor mange “Toms Grankogler” skal man spise for at få
lige så meget chokolade, som hvis man spiser et “Kinder
SURPRISE”?
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Opgave 6:

Fra kakaotræ til chokolade

Chokolade er lavet af frugten fra kakaotræer.
Der findes flere forskellige slags kakaotræer.
Antallet af kakaotræer på en mark afhænger
blandt andet af træsorten, og hvor træerne
vokser.

En plade “Toms Ekstra Mørk Mælk” vejer
100 g og indeholder 47 % kakao.

Der vokser mellem 500 og 1000 kakaotræer
på 1 hektar.
Et kakaotræ giver cirka 25 frugter om året.
Hver frugt indeholder mellem 30 og 60 kakaobønner.
Man skal bruge cirka 900 kakaobønner til
1 kg kakao.

Spørgsmål
6.1 Hvad er det største og det mindste antal plader
“Toms EKSTRA Mørk Mælk”, man kan producere
af kakaobønnerne fra en mark på 1 hektar?
Brug regneark.
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Høst af kakaofrugter.

Gennemskåret kakaofrugt med synlige kakaobønner.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad
eksaminandens præstation opfylder de faglige mål.
Der lægges vægt på, at eksaminanden kan:
a) anvende matematisk symbolsprog og matematiske begreber
b) udføre matematiske ræsonnementer
c) vælge hensigtsmæssige metoder og anvende
disse til løsning af forelagte problemer
d) præsentere en fremgangsmåde ved løsning af
et matematisk problem
e) opstille og anvende en matematisk model.

AVU181-15

Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan
bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt.

