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1: Når ting falder, gælder denne formel:  

2tgs
2

1
=  hvor  

- g er et fast tal på 9,8  

  (kaldet tyngdeaccelerationen) 

- t er tiden i sekunder 

- s er faldvejen i meter. 

a: En potteplante falder ud af et vindue. 

Hvor langt vil planten kunne falde 

på 2 sekunder?  

b: Forestil dig at planten falder  

fra en højde på 705 cm. 

Hvor lang tid varer faldet? 

c: Forestil dig at potteplanten  

falder fra øverste etage af  

en 400 m høj skyskraber. 

Hvor lang tid varer faldet, 

hvis formlen kan bruges? 

d: Tror du, at formlen kan 

bruges i opgave c? 
 

Formlen kan kun bruges, 

hvis luftmodstanden ikke 

er alt for stor. 
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 Ligninger som løsningsmetode 

 

Opgaverne i dette afsnit kan godt løses uden brug af ligninger,  

men du skal øve dig i at arbejde med ligninger. 

 

2: En far og en søn er tilsammen 42 år. Faderen er 5 gange så gammel som sønnen.  

Du skal finde ud af, hvor gamle de er. 

a: Hvilken af disse ligninger kan bruges, når sønnens alder kaldes x? 

   24x5x =+  24x5x =−   

b: Løs den rigtige ligning og find personernes alder. 

 

3: En mor og en datter er tilsammen 48 år. Moderen er 3 gange så gammel som datteren.  

Du skal finde ud af, hvor gamle de er. 

a: Skriv en ligning som kan bruges, når datterens alder kaldes x. 

b: Løs ligningen og find personernes alder. 

 

 

4: Anna og Britta skal dele 500 kr. således at Britta får 150 kr. mere end Anna.  

Du skal finde ud af, hvor mange penge de skal have. 

a: Skriv en ligning som kan bruges, når Anna får x kr. 

b: Løs ligningen og fordel pengene. 

 

 

5: Carlo og Danny skal dele 340 kr. således at Danny får 3 gange så meget som Carlo.  

Du skal finde ud af, hvor mange penge de skal have. 

a: Skriv en ligning som kan bruges, når Carlo får x kr. 

b: Løs ligningen og fordel pengene. 

 

6: Erik, Frede og Gorm er tilsammen 200 år. Frede er 42 år ældre end Erik, 

og Gorm er 8 år ældre end Frede.  

Du skal finde ud af, hvor gamle de er. 

a: Skriv en ligning som kan bruges, når Eriks alder kaldes x. 

b: Løs ligningen og find personernes alder. 
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7: Rita, Signe, Tine, Ulla og Vivi skal dele 600 kr.  

Signe skal have det samme som Rita. Tine skal have halvt så meget som Rita. 

Ulla skal have dobbelt så meget som Rita. Vivi skal have tre gange så meget som Rita. 

Du skal finde ud af, hvor mange penge de skal have. 

a: Skriv en ligning som kan bruges, når Rita får x kr. 

b: Løs ligningen og fordel pengene. 

 

 

 

 

 

 

 

8: Taxa-priser  

Du har været i byen, og du vil tage Hannes Hyrevogne hjem. 

Du skal finde ud af, hvor langt du kan køre,  

når du har 98 kr. tilbage. 

a: Hvilken af disse ligninger kan bruges, når x er antal km?  

   )35x(1289 +=  12x5389 +=  

   35x1289 +=  35x1289 −=  

b: Løs den rigtige ligning og find det antal km,  

som du kan køre (det er ikke et helt tal). 

c: Skriv også en ligning, som kan bruges til at beregne,  

hvor langt man kan køre for 98 kr. med Thorkilds Taxa.  

d: Løs ligningen og find det antal km, som man kan køre. 

  

 

 Hannes Hyrevogne 

12 kr. pr. km 

35 kr. i startgebyr 

  

  

 Thorkilds Taxa 

15 kr. pr. km 

20 kr. i startgebyr 

  

e: Skriv også en ligning, som kan bruges til at beregne,  

hvor langt man kan køre for 200 kr. med Hannes Hyrevogne. 

Løs også ligningen  

f: Løs også denne ligning: 

    35x1220x15 +=+   

g: Hvad tror du, at man beregner, når man løser ligningen ovenfor?  


