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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 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.  Hagar för kor och hästar 

En bonde hade en stor hage där det var en kohage och en hästhage inuti. 

Kohagen var 4 gånger så stor som hästhagen.  

Bonden sålde en av sina hästar och kunde därmed ta bort en del av hästhagen. 

Kohagen blev då lite större. Nu blev kohagen 5 gånger så stor som hästhagen.  

 

Med hur stor del av hästhagen har bonden tagit bort? 

 

Svara i bråkform. 
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Uppgift 2.  Kvadratens area 

 

Fyra kongruenta (lika stora) rektanglar och en 

kvadrat har satts samman utan överlappning så att  

de bildar en stor kvadrat som figuren visar. 

Omkretsen av var och en av de fyra rektanglarna är 

40 cm. 

 

Hur stor är arean av den röda stora kvadraten? 

 

 

Uppgift 3.  Bråk på tallinjen 

Vilka bråk på tallinjen har avståndet till −
1

2
  fyra gånger så stort som avståndet 

till 
1

3
 ? 

 

Uppgift 4.  Triangelpussel 

Du har fem liksidiga trianglar. De fem liksidiga trianglarna sätts ihop till en 

månghörning så att varje triangel delar minst en hel sida med en annan triangel. 

Exempel på två trianglar   Exempel på två trianglar som inte delar en  

som delar en helsida.  helsida 

 

Hur många olika månghörningar kan du göra med alla fem liksidiga trianglarna 

ihopsatta? 

Månghörningarna är olika om du inte kan spegla eller rotera dem så att de täcker 

varandra. 
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Uppgift 5.  Plocka bort tal 

Vi placerar talbrickor med heltalen 1 , 2 , ... , 23 , 24 i denna ordning medsols i 

en cirkel. Sedan går vi medsols och plockar bort var tredje tal. 

 

a)  Vilket är det 20:e talet som vi plockar bort om vi startar med att plocka bort 

1? 

b)  Vilket tal borde vi starta med att plocka bort för att det 20:e talet vi plockar  

      bort ska vara 21? 

 

Uppgift 6.  Medelvärde 

Det ska finnas ett tal i var och en av rutorna  

i figuren. Varje tal i de gråa rutorna utgör medelvärdet 

av talet till vänster och talet till höger om det. 

Vilket värde har då x ? 

 

Uppgift 7.  Tennisturnering 

Susanne och Lisa bestämde sig för att spela tennis mot varandra. De satsar 1 

euro var inför varje game (omgång) de spelar. Ett game (omgång) kan sluta med 

förlust eller vinst. Vid vinst tar vinnaren pengarna. Susanne vann tre game och 

Lisa vann totalt 5 euro. Hur många game (omgångar) spelade de? 

 

Uppgift 8.  Delbara med 7 

Undersök fyrsiffriga positiva tal som består av de fyra siffrorna 3, 4, 5 och 6, där 

varje siffra används exakt en gång. Vilka av dessa tal är jämnt delbara med 7? 
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SVAR 1.  
1

6
        K= står for kofolden, H for hestefolden a for flyttet areal. 

  Oprindeligt areal K = 4H  

  Nyt areal 5(H – a) = K + a 

  Det giver 5(H – a) = 4H + a 

  5H – 5 a = 4H + a 

  H = 6a 

  Hvilket betyder at arealet er formindsket med 1/6 

 

 2.  400 cm2      

 3.  
1

6
   och   11/18   

 

 

  

 4.  4 olika figurer  

 5.  a)  3   b)  19      

 6.  32      

 7.  11     (eller 8 pga. dålig beskrivning vad vinst är) 

 8.  3465, 3654 och 4536 


