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NMCC-gruppen ansvarar för uppgifterna            
 
 Uppgifterna löses i grupp och hela klassen ska vara överens om vad de ska svara på 
uppgifterna. Läraren sänder in klassens gemensamma svar på alla uppgifterna.  
Det ges 5 p för rätt svar. Blankt svar ger 0 p . 
Om det kan förekomma fler svar på en uppgift så får man delpoäng för ett svar. 
 
OBS! Till varje uppgift kan det vara 0,1, flera eller oändligt många riktiga svar. 
 
Arbetstiden för uppgifterna är 90 minuter. 
Följande hjälpmedel är inte tillåtet: Kommunikationsmedel som mobiltelefon eller liknande 
samt Internet.  Endast de elever som är i klassrummet ska kommunicera med varandra 
Men datorer och räknare är tillåtna. 

__________________________________________________________   

 

Uppgift 1.  Den tjugofjärde eleven 

I en klass deltog 23 elever av klassens 24 elever i ett prov. Medelpoängen i 

provet var 18 poäng av 30 möjliga. Den 24:e eleven skulle skriva provet senare.  

Han skrev då maximalt. Hur blev då den nya medelpoängen? 

  

 

 

 

 

 

Uppgift 2.  Kortleken som saknar kort 

En vanlig kortlek innehåller 52 kort.  

Åsa har en  kortlek som det fattas kort i.  

Om korten delas ut till 4 personer blir det 3 kort över.  

Om korten delas ut till 3 personer blir det 2 kort över.  

Om korten delas ut till 5 personer blir det också 2 kort över.  

Hur många kort innehåller denna kortlek?  
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Uppgift 3: Regelbunden månghörning 

 

I en regelbunden månghörning är summan av alla utvändiga vinklar vid hörnen 

4680°. Hur många hörn har denna regelbundna månghörning? 

 

I exemplet på bilden är utvändig vinkel 225°. 

 

 

 

 

 

Uppgift 4.  Tiosiffriga tal 

 

Erland har en miniräknare där sifferknapparna sitter som på bilden (Se bilden) .   

Vilka olika tiosiffriga tal kan Erland knappa in om han begränsar sig till följande 

regler: 

1. Förflyttningen mellan knapparna sker som springarens («hästens») 

drag på ett schackbräda 

2. Varje siffra ska användas exakt en gång.  

 

Bilden visar hur man förflyttar sig mellan knapparna 1 och 8 och mellan 

knapparna 3 och 0 . 

   

T.ex från 1 till 8: Antingen två steg upp och därefter ett steg åt sidan eller ett 

steg åt sidan och två steg upp. 
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Uppgift 5.  Lasses tal 

 

Lasses tal är de tal som uppfyller följande villkor.  

• Lasses tal är ett tresiffrigt positivt heltal. 

• I Lasses tal är den första siffran större än den andra siffran. 

• I Lasses tal är den tredje siffran lika med summan av de två första 

siffrorna. 

• Lasses tal är ett primtal. 

För vilka tal gäller detta? 

 

 

 

 

Uppgift 6.  Ostkuben 

En ostkub har volymen 125 cm3.  

 

Anna skär osten med parallella snitt som visas på bilderna. 

Snitten är parallella med två sidoytor. 

Beräkna arean av alla begränsningsytor när den delas i 

a)  två  lika stora delar.   

b)   tre  lika stora delar. 

 

Anna fortsätter att skiva osten på samma sätt i allt fler delar.  

c) Bestäm arean av alla begränsningsytor när man gjort n stycken snitt. Ange en 

formel.  
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Uppgift 7.  Talet nedanför 

Studera talen i tabellen. 

   1    

  2 3 4   

 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16 

 

Du ser till exempel att 15 står nedanför 9. 

Tabellen kan utvidgas i det oändliga. 

Vilket tal kommer då att stå nedanför talet 9801? 

 

 

 

   

Uppgift 8.  Hur stor del? 

 

 

En kvadrat är indelad i 7 områden som figuren visar.  

 

Punkterna utgör hörn och mittpunkter på sidorna i kvadraten. 

Hur stor del av hela kvadraten utgör området D? Svara i bråkform. 
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Facit: 

 

Uppgift 1: Fjärde eleven       

Det nya medelvärdet är 18,5 poäng 

 

Uppgift 2 Kortleken 

47 st kort 

 

Uppgift 3   Regelbundna månghörningen 

 Det är en regelbunden 24 hörning 

 

Uppgift 4  Tiosiffriga tal 

5034927618 , 5038167294 , 8167294305  och 4927618305 

2 rätt tal 2 p  3 rätt tal 3 p 4 rätt tal 5 p 

 

Uppgift 5. Lasses tal 

Det finns två tal  101 och 617 

OBS!  De tal som är udda och uppfyller villkoren är 15 till antalet. Det är intressant att se 

primtalsfaktorerna till dessa 15 tal. Det kan komma förslag på tal som inte är primtal, t.ex. 

527 och 437. Därför är mitt förslag till poäng fördelning:   

5 p  De två rätta svaren. 

2p Ett rätt svar ELLER    Två rätta svar och ett felaktigt svar. 

0 p  Inget rätt svar ELLER Ett rätt svar och ett felaktigt svar ELLER  Två rätta svar och två 

felaktiga svar. 

 

Uppgift 6 Ostkuben 

Varje sidoyta är 5*5= 25 cm2 

a)  150+2*25  = 200 cm2           b)  150+4*25 =  250 cm2         c) 150+2n*25  cm2 

Ett rätt svar 1 p 2 rätta svar 2 p 3 rätta svar 5p 

 

Uppgift 7.  Talet nedanför 

Talet nedanför  9801 är 9999 

 
 

 

Uppgift 8.   Hur stor del? 

Den utgör 1/48 del av hela kvadraten.  

   


