
minecraft 
Matematikdelen

1.    Måle- og regneopgaver

a. Hver gruppe udvælger en bygning på skolen, som skal opmåles.
• I skal måle bygningens længde og bredde ved hjælp af målehjul, målebånd eller lig-

nende.
• I skal bestemme bygningens højde ved hjælp af en teodolit, målebånd og GeoGebra 

-  se side 1-3
• I skal kontrollere jeres mål af højden ved at følge vejledningen nederst på side 3. 

2.    Tegne- og regneopgaver

a. I skal tegne en grundplan af den bygning I har foretaget målinger på. 
• Grundplanen skal være i målestoksforholdet 1 : 50 eller 1 : 100
• I må selv vælge om I vil tegne grundplanen på papir med lineal og blyant, eller om I vil 

tegne den i GeoGebra.
• I skal på tegningen lave en beregning af bygningens areal.
• Tegningen (printes og) hænges op

b. I skal ud fra jeres målinger lave en tegning på isometrisk gitter i GeoGebra af den bygning, 
som I har målt.

• De tal I anvender må afrundes til nærmeste hele tal
• På tegningen skal gavlen kunne ses.
• Sidelængderne på en trekant på det isometriske gitter svarer til 1 meter.
• Tegningen printes og hænges op

c. Ved hjælp af GeoGebra-filen “Byg videre”, skal I:
• Tegne gavl og tag på bygningen
• Afprøve “skyderne” og se, hvad der sker.

3.    Nytænkning af skolen

a. I skal nu forestille jer, at I efter oversvømmelsen, skal genopbygge skolen. I skal beslutte 
jer for hvordan indretningen kan forbedres. 
• I må max. gøre bygningen 10 m2 større end den bygning, I har lavet målinger på. 
• Tegn en grundplan af jeres nye bygning og beskriv bygningens indretning (herunder 

de forbedringer i er kommet frem til). - fremlæggelse ?
• Brug geogebrafilen “Byg videre” til at lave en isometrisk tegning af jeres nye bygning. 
• Print den ud og hæng den op.

   
4.    Byggeopgaver

a. I skal på jeres græsområde bygge den nye bygning (fra opgave 3) i Minecraft. 
• Bemærk at en blok svarer til en kube på 1 x 1 x 1 meter (= 1 m3)
• Bemærk at bygningen skal have fladt tag.
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Bestem højden af en af skolens bygninger 
Materialer: målebånd, teodolit

En teodolit er et redskab, som er beregnet til at måle vinkler med. For at opnå præcise målinger, 
skal teodolitten stå vandret. Dette sikres med vatterpasset på oversiden af den runde grønne (eller 
blå) skive. Når kuglen ligger i midten, står teodolitten vandret.

Ved målinger i højden (bygninger, træer, master, bakker m.m.) aflæses gradtal på halvcirklen. 

1. Sæt skiven med de 2 x 90 grader så 0 står i bunden ud for pilemarkeringerne. Gå ned på knæ, 
drej på den halvcirkelformede skive og sigt op mod målepunktet (toppen af bygningens 
gavl, toppen af masten, træet, flagstangen eller lignende). 

2. Kig igennem sigtekornet mod målet på toppen og stil skiven præcist. 

3. Aflæs gradtallet for sigtevinklen ud for pilene på halvcirkel-skiven og notér det.

4. Mål med målebånd den vinkelrette afstand, som er den korteste afstand fra teodolit til 
bygningens gavl (masten, træet, flagstangen eller lignende) og notér den. (se model 1)

5. Mål afstanden fra jorden til sigtekornet - øjenhøjden - og notér den. (se model 1) 

Ved brug af sigtevinklen og den korteste afstand fra teodolit til gavl kan man i GeoGebra konstru-
ere en retvinklet trekant. I denne retvinklede trekant kan man ved hjælp af længdemålingsværk-
tøjet få målt den afstand, som svarer til gavlens højde fra øjenhøjde til toppen af gavlen. 
Ved at lægge ”øjenhøjden” til får man gavlens samlede højde.
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Eksempel
Anton har været ude for at måle gavlen på en af skolens bygninger
Sigtevinklen målte han til 32°
Afstanden mellem gavl og teodolit målte han til 20 m.
Øjenhøjden var 1 m.

Da han vendte tilbage til klassen, konstruerede han en tegning i GeoGebra på følgende måde:

1. I GeoGebra konstrueres en linje 
på 20 vha. værktøjet linjestyk-
ke med given længden 

2. Derefter tegnes vha. værktøjet 
vinkelret linje en linje, der står 
vinkelret på linjestykket gen-
nem punktet A.

3. Vha. værktøjet vinkel med gi-
ven størrelse konstrueres en 
vinkel på 32°. Dette gøres ved 
først at klikke på punktet A, så 
på punktet B - skriv 32° og vælg 
omløbsretning med uret.

4. Fra linjestykkets højre ende-
punkt B tegnes vha. værktøjet 
halvlinje en halvlinje gennem det punkt, der viser en vinkel på 32°.

5. Skæringspunktet mellem den vinkelrette linje og vinkelbenet konstrueres med skærings-
værktøj. 

6. Endelig måles afstanden mellem punkt A og punkt C. Dette gøres ved at bruge værktøjet 
længde.

7. Da målingen af vinklen er sket i øjenhøjde, findes den samlede højde ved  at lægge 1 m til 
12,5 m - altså 13,5 m.
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Bygningens gavl
Sigtelinje

ØjeSigtevinkel

afstand mellem bygning og teodolit

øjenhøjde

Model 1

I en retvinklet trekant kaldes den længste side for hypotenusen. Hypotenusen ligger altid 
over for den rette vinkel.

De to andre sider kaldes for kateter.
Kateten over for vinkel v (se figur) kaldes den modstående katete, mens den katete, der er 
vinkel v’s ene ben, kaldes for den hosliggende katete.

Forholdet mellem den modstående katete og den hosliggende 
katete i en retvinklet trekant kaldes tangens til vinklen.

Den modstående katete svarer til gavlens højde (hvis man sigter fra 
jordoverfladen), mens den hosliggende katete svarer til afstanden 
mellem teodolit og gavl og vinkel v svarer til sigtevinklen.

Gavlens højde (modstående katete) beregnes således:

Gavlens højde = tan(v) · afstanden mellem teodolit og gavl

hypotenuse

hosliggende
katete

modstående
katete

tan(v)   =      modstående katete
                     hosliggende katete


