
Matematik	  på	  tur:	  
Biografen	  i	  
centeret	  

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medbring: 

•   Skriveredskaber 
•   Målebånd 
•   Vinkelmåler 
•   Kamera  
•   Termometer 



1	  
	   	  
	  

Biografen	  bygges	  	  
	  

	   	    

	  

	   Der har været biografer i Danmark siden 1904. Greve fik sin første biograf i 1937. Den 
lå som en forlængelse af Greve Badehotel (Greve Strandkro) og havde 200 pladser. 
Det var en stor succes. Derfor byggede man i 1947 en større biograf på den anden side 
af Strandvejen. Den hed Greve Bio, havde 300 pladser, og eksisterede indtil 1983. 
Siden er den omdannet til selskabslokaler.  
 
Førhen hed centeret Hundige Centeret. Her 
åbnede en biograf d.29/9 1979. Denne 
biograf havde to sale. Der var 189 pladser i 
den lille sal og 350 pladser i den store. 
Allerede d.30/6 1980 lukkede denne 
biograf igen. Der var ikke nok besøgende 
til at betale huslejen, som var på ca.73.000 
kr. om måneden. 
 
Den biograf, der ligger i centeret nu, 
åbnede dørene august 2017. Her er seks 
sale og plads til over 750 besøgende. 
 

1.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Hvor mange år har vi haft biograf i Greve?                                   Tegning af grundplan 

	  

	    
 
At bygge en biograf stiller store krav til et byggeri. F.eks skulle man hæve loftet i 
centeret og lydisolere væggene.  
Byggesummen på den nuværende biograf var 65 mio. kr., men så er der også investeret 
i den allerbedste teknologi. 
Lærredet i salene er hentet hjem fra Italien i hele stykker. De har alarmer, så man ikke 
kommer for tæt på og måske ødelægger det store lærred.  
Lærred i den store sal er 5,45 m x 13m. Lærred i de små sale er 3,4 m x 10 m.  
 

1.2	   	   Hvad er arealforholdet mellem det lille og det store lærred?  

	  

	    
 
Centeret har et salgsareal på 62.000 m2, mens biografen udgør 3000 m2. 
 

1.3	   	   Hvor mange procent udgør biografens areal af  hele salgsarealet i centeret? 

	  

	    
 
Filmfremviserne til de seks biografer er anbragt i en fordelingsgang midt i 
biografområdet, skjult for gæsterne (se tegning af grundplan).  
Her skal konstant være en temperatur i intervallet [20° ; 22°], for at passe på krystaller 
og laser i filmfremviserne.  
 

1.4	   	   Lad Lennart vise dig rummet med filmfremviserne. Mål temperaturen mindst to  
	   	   forskellige steder i rummet. Lav en konklusion på denne undersøgelse. 

	  
	  
	   	  



2	  
	   	  
	  

Tal	  på	  biografen	  	  	  
	  

	   	    

	  
	   Nordisk film biografer skal betale 35 mio. kr. af de 65 mio. kr. det kostede at bygge 

biografen.  
 

2.1	   	   Hvor stor en brøkdel skal Nordisk Film betale af de 65 mio. kr.?  

	  

	    
Det er aftalt, at biografen skal betale beløbet tilbage over 5 år med en fast ydelse. Anne 
fra 8.x laver en regnearksfil for at finde ud af, hvor meget biografen skal betale i fast 
ydelse årligt. 
 

2.2	   	   Brug Annes regnearksfil (tal på biografen – opgave 2.2) til at finde ud af, hvor stor  

	  

	   biografens faste årlige ydelse skal være. Lav en konklusion på opgaven. 
 
 
Nordisk Film biografer i Danmark giver generelt hele deres overskud til 
Egmontfonden. Det er en fond, der har til formål at skabe et godt liv for børn og unge. 
Sidste år var overskuddet på 110 mio. kr., som således gik til fondens gode formål. 
 

2.3	   	   Der er ansat ca. 6000 medarbejdere i Nordisk film biografer. Hvis medarbejderne  

	  

	   ligeligt skulle dele overskuddet sidste år, hvor meget ville hver medarbejder så få i 
ekstra løn? Afrund tallet til hele tusinde. 
 
 
Nogle mennesker vælger at hente film 
ulovligt, hvilket i høj grad går ud over 
biografens økonomi. Dog er det sådan, 
at biograffilm har langt bedre kvalitet 
end ulovligt downloadet film. Jo bedre 
kvalitet des mere fylder filmen. En ulovlig hentet film fylder 1000-1500 MB 
(MegaByte), mens en film, der vises i biografen, fylder ca.15 TB (TeraByte). 
 

2.4	   	   Hvor mange gange mere fylder en film, der bliver vist i biografen frem for den ulovligt  

	  

	   hentet film? Angiv svaret i et interval. 
 
I biograferne i Danmark bliver der både vist danske og internationale film.  
I 2018 blev der i alt solgt 12.486.000 billetter, hvoraf de 3.700.000 var til danske film. 
Det samlede viste antal film samme år var 507, hvoraf 87 var danske film. 
 

2.5	   	   Beregn hvor stor en procentdel af det samlede antal billetter, der er solgt til danske  

	  

	   film og sammenlign det med antallet af viste danske film. 
 
Filmen "Journal 64" var den mest sete film i danske biografer i 2018. Den solgte ca. 
765.000 billetter. Den mest sete film i danske biografer er "Titanic". I 1998 solgte den  
ca. 1.430.000 billetter. I 1998 var der ca. 5,3 millioner indbyggere i Danmark, mens 
der i 2018 var ca. 5,78 millioner indbyggere. 
 

2.6	   	   Sammenlign hvor mange  procent af den danske befolkning, der så "Titanic" i 1998  
	   	   med hvor mange procent, der så "Journal 64" i 2018. 
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Salene	  	  
	  

	   	    

	  

	   Der er seks sale i biografen i centeret. 
 
 
 

 I alt  Grønne 
sæder 

Kørestol 

BIO 1 235 53 2 
BIO 2 147 31 2 
BIO 3 89 21 2 
BIO 4 110 23 2 
BIO 5 87 21 2 
BIO 6 97 23 2 

3.1	   	   Fremstil et diagram der viser fordelingen af pladserne i biograferne.  

	   	   Skriv en forklarende tekst til dit diagram. 
 

3.2	   	   Beregn om det er rigtigt, at biografen i centeret har plads til over 750 biografgæster.  

	  

	    
 
De grønne sæder og kørestolspladserne er tættest på lærredet. Dem kalder man billige 
rækker, da de har lavere billetpriser end resten af salen. De hvide pladser er normale 
billetpriser. 
 

3.3	   	   Beregn hvor mange hvide pladser der er i hver sal. 

	  

	     
Anne siger, at ca. 1/5 af pladserne i biografen i centeret er billige pladser.  
Sonni siger, at ca. 1/4 af pladserne i biografen i centeret er billige pladser. 
 

3.4	   	   Argumenter for om det er Anne eller Sonni der har ret.  

	  

	    
 
Salene er indrettet, så man skal kunne se godt,  
uanset hvor man sidder i biografen.  
Det har man gjort ved at tage hensyn til 
følgende forhold:  
- Gulvets hældning 
- Sidehøjden 
- Stolens højde 
- Stolens dybde 
- Afstanden mellem stoleryggene 

 
 

Begyndelse på skitse 
 
 
 
 

3.5	   	   Tegn en af biografsalene set fra siden ud fra ovenstående begyndelse af en skitse og  
	   	   forhold man skal tage hensyn til. 
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Kiosken	  	  
	  

	   	    

	  

	   Når man går i biografen vælger mange 
at købe slik, popcorn og sodavand.  
 
Formen på bærgerne til popcorn er 
formet som en pyramidestub.  
 

4.1	   	   Undersøg rumfanget af de forskellige bægere ud fra formlen på en pyramidestub.  

	  

	    
Popcorn består af majskerner. De købes i USA. Der skal 52 
ounces majskerner for at lave 40 liter popcorn, der tager 5 
minutter at lave.  
 

4.2	   	   Beregn hvor mange gram majskerner der skal til at lave 1 liter popcorn? 
	   	    

4.3	   	   Omregn rumfanget af popcornbægrene til liter. Sammenlign dit svar med det, der er  

	  
	   angivet på bægrene. Kom med et begrundet bud på, hvorfor din beregning måske ikke 

helt passer med det, der står på siden af bægerne. 
 

4.4	   	   Kom med et forslag til hvordan biografen bedst kan fordele de 40 liter popcorn i deres  

	  

	   bærgere, således at alle deres størrelser på bægere bliver anvendt og med mindst 
muligt spil af popcorn, der bliver til overes. 
 
 
Der findes tre forskellige sodavandsbægere i kiosken.  
De har følgende størrelser (r = radius): 

 Stor Mellem Lille 
r i stor cirkel 5,40 cm 4,95 cm 4,25 cm 
r i lille cirkel 4,05 cm 3,65 cm 3,00 cm 
Rumfang 1200 cm3 950 cm3 600 cm2 

 

4.5	   	   Beregn ved hjælp af et CAS program højden af bægerne. 

	  

	    
 
De kasseformede bokse med bland- selv-slik vejer i gennemsnit 
2,3 kg, når de bliver fyldt med slik. 
 
Ovenover disse kasser er der cylindere med slik.  
 

4.6	   	   Beregn hvor mange kilogram bland-selv-slik, der i alt er i de kasseformede bokse i  

	   	   kiosken. Begrund din udregning. 
 

4.7	   	   Sammenlign rumfanget af de kasseformede bokse med rumfanget af cylinderne med  

	  

	   slik. 
 
Undersøg hvad 100 gram slik koster i kiosken. Det står på væggen. 
  

4.8	   	   Brug oplysningerne i opgave 4.6 og 4.7 til at vurdere, hvad det ville koste, hvis du  

	  
	   skulle købe alt det bland-selv-slik, der er i kiosken.   

 
 

1	  ounce	  ≈	  28,35	  g	  
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Filmplakaterne	  	  
	  

	   	     

	  

	   Når man designer en filmplakat skal man tænke over skønhed, harmoni og blikfang.  
Her kan matematikken være en hjælp, idet man for længst har opdaget, at noget bliver 
opfattet pænt, når det følger gyldne forhold. Og blikket bliver fanget af gyldne snit 
eller de gyldne punkter.   
 
Det gyldne rektangel handler om forholdet mellem siderne på en 
plakat, maleri, foto eller lignende.  
Man måler siderne på rektanglet.  
Den korte side divideret med den lange skal være tæt på 5/8. 
Det er tilfældet med dette gamle fotografi, hvor bredden i 
virkeligheden er 14 cm og højden er 22,5 cm. 
14 ∶ 22,5 ≈ (

)
	   

 
5.1	   	  	   Find en filmplakat ved biografen. Mål siderne og vurder om den følger det gyldne  

	  

	   rektangel. 
 
Det gyldne snit handler om harmoni.  
Man kan opdeler hver side i ottendedele. Herefter tegner man en 
streg ved 5/8 fra hver side - både i bredden og i højden. 
 
På det gamle fotografi er opdelingen vist med stiplede streger. 
Man kan f.eks se, at barnet ikke er anbragt i midten af billedet, 
men langs det ene lodrette gyldne snit. 
 
Man kan også se, at begge hænder er ved et gyldent snit.  
 

5.2	   	   Undersøg hvad nogle af filmplakaterne har anbragt langs de gyldne snit. Tag et billede  

	  

	   af plakaten og arbejd evt. med inddelingen i et dynamisk geometriprogram. 
 
 
De gyldne punkter handler om blikfang.  
Man studerer, hvad der er, hvor de gyldne snit skærer 
hinanden. 
 
På billedet er de gyldne punkter markeret med rødt.  
Man kan f.eks se, at barnets ene øje er anbragt som 
et gyldent punkt. 
 

5.3	   	   Undersøg hvad nogle af filmplakaterne har anbragt i de gyldne punkter.  

	  

	   Lav en konklusion på baggrund af din viden fra opgave 5.1, 5.2 og 5.3, hvor du 
samtidig giver råd til forbedring af plakaten. 
 
De gamle grækere indførte Φ (græsk bogstav, der udtales phi), til at regne på gyldne 
forhold. Φ er en konstant:    

Φ =
5 + 1
2  

 
5.4	   	   Undersøg hvordan Φ kan benyttes til at finde det gyldne snit. 
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Vælg	  selv	  	  
	  

	   	    

	  

	   Vi er omgivet af matematik alle steder i hverdagen. Nu er det blevet tid til, at du skal 
finde på opgaver, der knytter sig til biografen i centeret samt vise hvordan du løser 
dem. 
 

6.1	   	   Find på en opgave inden for tal og algebra. 

	   	    
 

6.2	   	   Find på en opgave inden for geometri. 

	   	    
 

6.3	   	   Find på opgave inden for statistik og sandsynlighed. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


