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Uppgift 1 

Torn av ta rningar 

 

Material: Vanliga tärningar  

 

 

Ni ska stapla tärningar på varandra så att summan av 

prickarna på ytorna som ligger mot varandra har 

samma värde hela tiden. 

a) Vilka värden kan ni välja? 

b) Hur många tärningar kan tornet ha vid varje 

värde? 
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Task 1  

Answer Sheet Country: _______________________________ 
 

a) 

SUM Height 
2 2 
3 2 
4 2 
5 3 
6 6 
7 Uendelig 
8 6 
9 3 

10 2 
11 2 
12 2 

  
 

b) 
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Uppfift 2 

Trafikljus 

Material: Rutigt papper med gator. Brickor som kan markera trafikljus.  

I många städer bildar gatorna ett rutsystem på samma sätt som i stora delar av 

Manhattan ( New York). 

Vid varje gatukors är det ett trafikljus. 

Använd «kartan» med rutnätet. Starta vid 

gatukorsningen som är markerad med en röd punkt 

och gå avståndet ett kvarter från detta gatukors i 

alla olika riktningar 

 
Sträckan visar avståndet ett kvarter i en riktning 

a) Hur många trafikljus finns det tillsammans i 

alla gatukorsningar man passserat på väg 

från den röda punkten? 

b) Vad blir resultatet om du går avståndet två 

kvarter bort från gatukorset  i alla möjliga 

riktningar på väg från den röda punkten? 

c) Undersök vidare med större avstånd. (tre kvarter, fyra kvarter etc) 

d) Hitta en regel för antal gatukors beroende på vilka avstånd man gått från 

den röda punkten. 
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Task 2 

Answer Sheet Country: _______________________________ 
 

a)-d) 

BLOCKS TRAFFIC LIGHTS increases 
0 1  
1 5 4 
2 13 8 
3 25 12 
4 41 16 
5 61 20 
6 85 24 
7 113 28 
8 145 32 
n 4(1 + 2 + 3 + … + n) + 1 4n 
n 2n2 + 2n + 1  
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Uppgift 3 

Nummerskylt som roterat 180° 

Material: 2 uppsättningar kort med siffrorna 1-9 

En nummerskylt med 5 olika digitala siffror roterar 180° så att den hänger upp 

och ner. Det är inte två lika siffror i talet 

Talet som nu står på skylten är 67023 större än det riktiga talet.  

Ni ska bestämma det riktiga talet. 

 

Exempel på fyrsiffrigt tal som är roterat 180°. 

Tal som fungerar efter att skylten roterat 

       

       

Tal som inte fungerar efter att skylten roterat 
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Task 3 

Answer Sheet Country: _______________________________ 
 

The correct number is 15028 
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Uppgift 4 

Areor med omkrets 12 

 

Material: Två Geobräden 5 x 5 

 

På ett Geobräde med 5 x 5  spikar skall ni konstruera polygoner som består av 

olika antal areaenheter med hjälp av gummisnoddar. Alla polygonerna ska ha 

omkretsen 12 längdenheter. 

OBS: Figurerna skall ha hörnen på spikarna. 

Skriv ner areorna ni kan göra polygoner till och teckna polygonen som hör till 

varje area.   

 

Denna polygon har arean 5 areaenheter och  omkretsen 12 längdenheter. 

Den kan inte godkännas därför att arean inte är sammanhängande  
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Task 4 

Answer Sheet Country: _______________________________ 

Area: 9 Area: 8 Area: 7 

   

Area: 6 Area: 5 Area: 4 

   

Area: __________ Area: __________ Area: __________ 
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Uppgift 5 

Ett ma rkligt bra k 

 

Material: Två uppsättninagr kort med siffrorna 1-8. Fyra kort med siffran  9.  
 


1647 1

8235 5
  

 

Värdet av bråket är en femtedel. 

Det märkliga är att man kan ta bort en siffra i täljaren och en siffra i nämnaren, 

och värdet av det nya bråket är fortfarande en femtedel. 

a) Ta reda på vilka siffror man kan ta bort och skriv ner det nya bråket på 

svarsarket. 

Tar du bort ännu en siffra i täljaren och en siffra i nämnaren kan det nya bråket 

fortfarande bli en femtedel.   

b) Ta reda på vilka siffror man ska ta bort  och skriv det nya bråket på 

svarsarket. 

Gå nu tillbaka till det ursprungliga bråket och sätt in siffran nio i både täljaren 

och nämnaren. Värdet av bråket skall fortfarande vara en femtedel! 

c) Skriv bråket med fem siffror i täljaren och nämnaren på svarsarket.    
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Task 5 

Answer Sheet Country: _______________________________ 
 

a) 

1 6 7 

8 3 5 

 

b) 

1 7 

8 5 

 

c) 

1 6 4 7 9 

8 2 3 9 5 

 

1 9 6 4 7 

9 8 2 3 5 
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EkstraUppgift 
 

Sto rsta mo jliga produkt 

 

Material: Miniräknare 

 

17 kan skrivas som en summa av termer på flera sätt.  

 

Till exempel:             17 = 5,5 + 5,5 + 6  och  17 = 2 + 3 + 5 + 7 

 

Multiplicerar man termerna i summan får man : 

5,5 ∙ 5,5 ∙ 6 = 181,5  och  2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 = 210 

 

Dela upp 17 i termer så att ni får största möjliga produkt när ni multiplicerar 

termerna. 

 

Answer   Country: __________________________________________  
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Bästa svar med två decimaler: 

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,85 517,341166 
 

Annat oprimalt svar som ligegr inom elevernaas kunskapsområde. (17/6)6 = 

517,35187 

 

Så själva russinet i gröten: 

 

 

Generell lösning:  e(a/e) där a är talet som skall delas och e är Eulers tal. 


