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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 korrekta 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:   Klassen 

Valdemar går i 8B. I klass 8B sitter alla elever på samma platser varje dag. Det 

sitter samma antal elever i varje rad. Eleverna sitter en och en med avstånd 

mellan varandra. En dag kommer en vikarie i klassen. Vikarien frågar var 

Valdemar sitter. Valdemar svarar inte, så hans klasskamrater svarar istället. 

 

Maria säger: Valdemar sitter i tredje raden framifrån. 

Jens säger: Valdemar sitter i fjärde raden bakifrån. 

Alice säger: Valdemar sitter tvåa från höger. 

Oliver säger: Valdemar sitter fyra från vänster.  

 

Hur många elever går i 8B? 

 

Uppgift 2:   Sträckan 

Anders, Börje och Christine cyklar samma sträcka. De startar samtidigt. 

 

Anders (A) cyklar den första halvan av sträckan med farten 16 km/h och andra 

halvan med farten 8 km/h. 

Börje (B) cyklar halva tiden med farten 16 km/h och resten av tiden med farten 8 

km/h. 

Christin (C) cyklar hela sträckan med farten 12 km/h. 

I vilken ordning kommer de fram? Svara med bokstäverna.  
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1,2,3,4 och 5 60 

Uppgift 3:   Anderssons plattor 

Andersson har köpt kvadratiska plattor som han ska lägga i sin trädgård.  

Han lägger plattorna prydligt på rad efter rad så att plattorna täcker ett kvadratiskt 

område. 

Andersson har dock 32 plattor kvar.  

Med så många plattor kvar, beklagar Andersson att han inte hade 

valt att täcka en större kvadrat, med en mer platta i bredd och en 

mer platta i längd.  

Andersson väljer att räkna lite på hur man kan lägga ut plattorna på 

detta sätt. Då upptäcker Andersson att han bara saknar en platta för 

att lägga denna större kvadrat.  

Hur många plattor har Andersson köpt? 

 

Uppgift 4:   Siffran 5 

    

Anja skriver en lista över positiva heltal från 1 till och med 555. Hur 

många gånger skriver hon siffran 5? 

 

Uppgift 5:   Kubiktal 

Talet 153 har den speciella egenskapen att den är lika med summan av kubiken på 

siffrorna som ingår i talet. 

13 + 53 + 33 = 1 + 125 + 27 = 153 

 

Vilka tresiffriga tal under 500 har samma egenskap? 

 

 

Uppgift 6:   Talet 60 

Det minsta positiva heltal som är jämnt delbart 

med heltalen 1, 2, 3, 4 och 5 är talet 60. 

a) Vilket är det minsta positiva heltal som är 

jämnt delbart med alla heltal från 1 till och 

med 10? 

b) Vilket är det minsta positiva heltal som är jämnt delbart med alla heltal från 1 till 

och med 12? 
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Uppgift 7:   Parallelltrapets 

I ett koordinatsystem har ett parallelltrapets hörnen i punkterna (1,2); (-1,-2) ; (3,2) 

och (5,-2).   

a.     Hur många punkter med heltalskoordinater finns det inuti parallelltrapetsen? 

 Punkterna får inte ligga på parallelltrapetsens sidor. 

               b.    Beräkna produkten av dessa punkters koordinater 

               c.    Beräkna summan av punkternas koordinater. 

 

Uppgift 8:   Vägvalet 

En trädgårdsmästare måste sopa vägarna i en park varje morgon innan parken öppnas. 

Han måste köra den kortaste vägen från H och tillbaka till H och måste sopa ALLA 

vägarna. Han får besöka samma punkt flera gånger. 

Vilken är den kortaste vägen?  

Beskriv rutten med bokstäver. 

Hur lång är rutten? 

 

  

Kommenterad [G1]: Vill vi ha svar på båda frågorna? 
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Facit: 

 Uppgift 1:   Klassen:   30 st 

Uppgift 2:   Sträckan :  B=C före A  

Uppgift 3     288 st plattor 

Uppgift 4   Siffran 5:    56 5-siffror på hundratalen  

56 5-siffror på tiotalen 

56 5-siffror på entalen 

3*56 = 168  st 5:or 

Uppgift 5:   Talen är  370 , 371 , 407 

Uppgift 6    Talet 60  :   a)  2520    b) 27720 

Uppgift 7   Parallelltrapets:  a)   11 st  b) 0   c)   20 

Uppgift 8    Förslag:   H-B-C-D-E-F-I-D-H-I-F-G-H-A-G-H-B-A-H      1590 

           H-D-I-F-E-D-C-B-A-G-F-I-H-G-A-H-B-H           1570 

  

H – B – C – D – H – I – D – E – F – I – F – G – H – G- A – B – A – H 

1560 meter 

H-
B 70 
B-
C 80 
C-
D 140 
D-
H 80 
H-
I 120 
I-
D 100 
D-
E 120 
E-
F 80 

F-I 80 

I-F 80 
F-
G 160 
G-
H 50 
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H-
G 50 
G-
A 90 
A-
B 100 
B-
A 100 
A-
H 60 

  

 1560 
 


