
Inden du går i gang kan det være en god ide’ at læse bogen: 

Da Vinci mysteriet af  Dan Brown 

Du kan downloade en app der hedder eReolen gratis, det er 

en app fra bibliotekerne. Der findes bogen både som e-bog 

og lydbog. Du kan også vælge at se filmen (personligt synes 

jeg den er meget kedeligere end bogen). 

De ord der er røde bliver forklaret på sidste side. 

S.23:”Langdon havde en enkelt gang gået turen langs Louvres ydermure—

en tur på 5 kilometer.” 

Omkredsen er altså 5km. 

O= 5km 

Tegn en model af Louvre i 1: 1000 

Det betyder at en cm på tegningen skal svare til 

1000cm i virkeligheden. 

1m-> 100cm 

1km-> 1000m altså 1cm skal svare til 100m 



S.23:”...det anslås at ville tage 5 uger at betragte samtlige 65.300 kunst-

værker i bygningen ordentligt…” 

Hvis man bruger 5 uger, hvor lang tid kigger man så på hvert kunstværk? 

Hvad nu hvis der også skal bruges tid på at spise, drikke, sove og gå på 

toilettet? 

Giv en vurdering af resultaterne. 

S.27:”...det hævdedes at 666 var Satans tal.” 

Find tværsummen af 666. 

Opløs 666 i faktorer. 

Hvor mange DKK er 666$  

(Regn med kurs 683, det betyder at man skal betale 683 kr for 100$) 



S.27:”...strakte Louvres nybyggede 6.500m2 store lobby sig…” 

Vælg en form til lobbyen (eller undersøg hvilken form den har). 

Beregn eller mål sider og vinkler. 

S.33:”Det 12.000m2 store høj-

hus...værdi på lidt over 47 millio-

ner$...syttende etage er udelukken-

de til beboelse.” 

Hvor mange kvadratmeter er hver 

etage? 

Grundplanen er en firkant, beregn 

sidelængderne. 

Hvad har hver etage kostet i $ og i 

danske kroner? 

 

 

(Regn med kurs 683, det betyder at 

man skal betale 683 kr for 100$) 



S.66-67: Her har de dechi-

freringen 1-1-2-3-5-8-13-

21...Det er Fibonacci ræk-

ken.” 

 

Find systemet i talrækken, 

og find så de næste 10 tal i 

rækken. 

S.191:”Desværre forholder det sig således, at hver eneste nøgle er elektro-

nisk forbundet med et 10-cifret kontonummer der fungere som adgangsko-

de.” 

Denne kode er på 10 cifre, men hvor mange muligheder er der, hvis du må 

bruge tallene 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9, og koden kun var på 2 cifre? 

Hvor mange forskellige pinkoder kan der laves til et dankort? 

 



S.438:”Davidsstjernen… 

heksagrammet der også var 

kendt som Salomons segl…” 

En Davidsstjerne består af 2 

ligesidede treganter. 

Tegn stjernen så alle side-

længder er 9cm. 

Kan du tegne den, så hver 

side er delt op i linjestykker 

på 3cm? 

Ordforklaringer. 

Tværsum Det kaldes en tværsum, når man lægger alle cifrene sammen i et 

tal. 

Tværsummen af eksempelvis 4913 er:  4 + 1 + 9 + 3 = 17 

Hvis man skal finde totaltværsummen, fortsætter man, indtil man kun har 

ét ciffer. Totaltværsummen af 4193 er derfor: 

4 + 1 + 9 + 3 = 17  og så 1 + 7 = 8  

Opløs i faktorer Alle tal kan opløses i faktorer. Det betyder at man skal la-

ve tallet til et gangestykke der består af tal der er så små som muligt. Hvis 

man skal opløse 316 i faktorer, kan man starte med 2: 

316=2*158=2*2*79 da både 2 og 79 er primtal kan vi ikke komme længere 

og 316 er opløst i faktorer. 


