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De kære tal, 2007 supplement 
 
 
 
Ikke mærkeligt at matematik er svært 
Spørgsmål: Hvad siger Pythagoras' læresætning.  Svar: a2 = b2 = c2 
Fra en quiz i en seriøs dansk avis 
 
Måske det kunne siges klarere 
Hver tredje ud  af fire danskere mener at Danmark har fordel af EU. 
Fra en avisdebat om medlemskab af EU 
 
Hvad med en kvik skoleelv og en lommeregner? 
Priserne i Tyskland kan snyde fordi der kun er 17 smøger i hver pakke, 
og det gør det vanskeligt at sammenligne priserne 
En sammenligning af cigaretpriserne i Danmark og Tyskland 
 
Spar 500% 
TV: Normalpris 4995kr. Nu kun: 10 kr. 
Det slår aldrig fejl: Den kommer hvert år. 
 
Nøjagtig måling  
Himmelskibet kan klare vind på 10,811 meter i sekundet 
Beroligende melding fra Tivoli 
 
Hvad mon de mener 
Fra 1910 til i dag er befolkningstallet fordoblet med 50% 
 
De retter nok igen i morgen 
Vi skrev i går at 3% af 15 mia. er 4.5 mia. Det passer selvfølgelig ikke.  
3% af 15 mia. er cirka 1,5 milioner. 
 
Fra idrættens verden 
Publikums stemning er i anden halvleg  faldet med 10-12% 
 
Talbehandling i avisen 
Hvis man ganger en milliard med en milliard, så har man et tal med 81 nuller bag. 
 
Man må være glad for småting 
Vejdirektoratet meddeler at gennemsnitsfarten på motorvejenes 130-strækninger  
er faldet fra 119.8 km/t til 119.6 km/t 
 
En god timeløn 
Borgerne i hovedstadsområdet spilder årligt 100 000 timer i trafikken.  
Det svarer til ca. 15 milliarder  kr. om året 
 
Alle tal er forkerte 
I 1971 lå verdens samlede oliereserver på 600 millioner tønder. Siden er der fundet 
yderligere ca. 1500 tønder, mens verden har forbrugt knap 800 millioner tønder 
Fra en oplysende avisartikel 
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Hvad sporten dog kan måle 
Han holdt hovedet 5% koldere end modstanderen 
I  referatet fra en boksekamp 
 
Christiansborg-matematik 
2½% af danske kvinder og 2½% af danske mænd er homoseksuelle, 
altså 5% af befolkningen. 
Fra en tv-debat  
 
Velbekomme 
Kommissionen foreslår at grænsen for tilsætning af nitrit til kødvarer  
nedsættes fra 250 gram/kg til 50 gram/kg. 
 
Hr. standardseer 
Den typiske seer er i gennemsnit 45 år 
Fra et tv-magasin 
 
 
 


