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Mål for forløbet: 
                           

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

Jeg kender forskellige formler til beregning af rumfang 

 
Jeg kan benytte forskellige formler samtidigt 

 
Jeg kan bruge rumfang i min dagligdag 

Jeg kan springe mellem måleenheder 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 

Rumfang 6

Mattip om 
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Rumfang (V) af kassen = l • b • h (hvor l er længden, b er bredden, og h er højden i kassen) 
 

Rumfang (V) af cylinder = h • G (hvor h er højden i cylinderen, og G er arealet af cirklen i bunden) 
 

Rumfang 
I det følgende forløb skal du bevise, at du kan finde rumfang og overfladearealer af forskellige figurer. Ved nogle 
opgaver er der allerede formler, du kan bruge, men du skal nok også bruge en formelsamling til visse opgaver. 
Nogle figurer er sammensat af forskellige figurer, så der må du sætte flere formler sammen for at finde det rigtige 
svar. God fornøjelse…  
 

Rumfanget af en kasse 
 
 
 
Opgave 1 
Se på figuren til højre og svar på følgende spørgsmål: 
 

a) Hvad kalden denne type figur? 
b) Hvad er arealet af en side i figuren? 
c) Hvad er overfladearealet af hele figuren? 
d) Hvad er rumfanget af figuren? 
e) Hvis du fordobler alle sidelængderne i figuren,  

hvor meget større bliver rumfanget af figuren da?
 
Opgave 2 
Louise vil gerne sende en kasse med snoller og lidt andet godt til sin bedste veninde, der er på udvekslingsophold 
i USA. Kasse skal kunne rumme 6 liter. 

a) Hvor meget er 6 liter i cm3? 
b) Hvad skal højden af kassen være, for at den kan indeholde 6 liter? 
c) Tapen, der er 5 cm bred, køres præcist en gang rundt om kassen,  

som vist på tegningen. Hvor stort et areal dækker tapen? 
d) Hvad er rumfanget af kassen i m3? 

 
Opgave 3 
Beregn rumfanget af følgende genstande: 
 

a) Et penalhus med følgende mål: Længde 22 cm, bredde 7 cm, højde 4 cm. 
b) En kvadratisk brosten med sidelængden 9 cm. 
c) En madkasse med målene: Bredde 0,24 m., længde 15 cm, højde 70 mm.  

 
Rumfanget af en cylinder 

 
 
 
Opgave 4 
Beregn rumfanget af følgende figurer: 

a) En cylinder med et grundareal på 254 cm2 og en højde på 30 cm. 
b) En cylinder med højden 30 cm og en radius på 6,5 cm. 
c) En cylinder med et grundfladeareal på 450 cm2 og en højde på 55 cm  
d) En cylinder med en diameter på 20 cm og en højde på 45 cm. 
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Rumfang (V) af kegle = 1/3 • h • G (hvor h er højden i keglen, og G er arealet af cirklen i bunden) 
 

Opgave 5 
I Skotland har Ian McFuller brygget en fantastisk whisky. Han har solgt et stort parti til sin fætter McUnder i 

Australien. Da McFuller er bange for, at de flotte trætønder skal tage skade på turen, har han investeret i 
cylinderformede tønder af metal, han kan placere dem i på rejsen. Metaltønderne har en højde på 110 cm 
og en radius på 40 cm. Beregn følgende: 

a) Hvad er rumfanget af en metaltønde i cm3? 
b) Hvad er det i liter? 

Fætter McUnder bestiller 15 tønder og en container til at fragte dem i. Containeren har følgende indvendige 
dimensioner: Bredde 2,34 m, længde 5,90 m, højde 2,28 m. 

c) Hvor mange liter whisky kan der være i 15 metaltønder? 
d) Hvad er rumfanget af containeren? 
e) Hvor meget ”luft” er der tilbage i containeren, når de 15 tønder er sat 

ind? 

Ekstra bonusopgave: Tegn containeren set udefra  
på isometrisk papir i målestoksforhold 1:50. 
 

Rumfanget af en kegle 
 
 
 
Opgave 6 
En redningshelikopter afsøger havoverfladen i forbindelse med et forlis. Radius 
af lyset på havoverfladen er 22 meter, og helikopteren hænger i en højde på 70 
meter over havoverfladen. (Sæt π = 3) 

a) Hvor stort et areal af havoverfladen afsøger helikopteren ad gangen? 
b) Hvad er rumfanget af lyskeglen? 
c) Hvis helikopteren fløj 100 meter fremad i en lige linje, hvor stort et 

område havde den så afsøgt? 

 
Opgave 7 
En gal elev har udviklet en lektieformindskelsesmaskine. 
Du kan se maskinen og dimensionen af formindskelsesstrålen 
herunder. Den gør ”længderne” på lektierne halvt så store.  
 

a) Udregn arealet af et A4-papir. 
b) Hvis elevens maskine formindsker arket (A4), hvor stort 

er arealet så nu? 
c) Hvad er det i forhold til et normalt A4-ark? 
d) Hvordan kan det være, når den kun halverer længderne? 
e) Hvad er rumfanget af den underlige halveringsstrål, som pistolen skyder med? 
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Rumfang (V) af kugle = 4/3 • π • r3  
 

Rumfanget af en kugle 
 
 
 
Opgave 8 
8.c skal holde ”Party på Skolen” for hele udskolingen. De skal selv stå for udsmykningen af gymnastiksalen, hvor 
festen skal holdes. 3 af pigerne vil gerne lave nogle diskokugler i 2 forskellige dimensioner. Den ene skal have en 
diameter på 60 cm og den anden en radius på 45 cm. 

a) Hvad er rumfanget af kuglen med en radius på 45 cm? 
b) Hvad er overfladearealet på denne kugle? 

Pigerne antager, at de skal klistre 49 små spejlglas på kuglen pr. 100 cm2.  

c) Hvor mange spejlglas skal de så bruge?  

Kuglen med en diameter på 60 cm skal de bruge som en ”punchbowl”. Det 
sker ved at skære kuglen over på midten, så de har to ”skåle”, de kan bruge 
til punch. 

d) Hvad rumfanget af én punchbowl? 

 
Opgave 9 
Brian har købt en rund glaslampe, som han vil sende til sin kæreste i Rønne. Lampen har en diameter på 35 cm. 
Han har også købt den kasse, som lampen skal sendes i. Kassens dimensioner er 40*40*40 cm.  

a) Hvad er rumfanget af glaslampen? 
b) Hvad er rumfanget af kassen? 

Brian skal købe skumplast, så der ikke sker noget med 
lampen under forsendelsen. Det skal ligge helt tæt omkring 
lampen, så den ikke kan bevæge sig. 

c) Hvor mange cm3 skumplast skal Birger købe for 
at fylde hulrummet mellem lampen og kassens 
sider? 

 
Opgave 10 
Hvor mange liter kan følgende figurer ”indeholde”?  

a) En kasse med følgende dimensioner: højde 40 cm, bredde 0,5 m, længde 60 cm. 
b) En cylinder med radius på 30 cm og en højde på 25 cm, hvis du sætter π = 3. 
c) En kegle med diameter på 40 cm og en højde på 500 mm, hvis du sætter π = 3. 
d) En bowlingkugle med en diameter på 0,27 m, hvis du sætter π = 3. 
e) En kasse, hvor alle sider er 1,2 m? 
f) Syv julekugler, der alle har en diameter på 80 mm, hvis du sætter π = 3. 
g) En isvaffel med en højde på 15 cm og en radius på 45 mm, hvis du sætter π = 3.   

 
 

Udfyld nu målene på forsiden. 
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