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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.  Åldrar på far och son 

Pappan säger till sin son: ”Idag är jag tre gånger så gammal 

som du är nu. Men om 14 år är jag dubbelt så gammal som 

du.”  

Hur gammal är pappan idag? 

 

Uppgift 2.  Tal som jämförs med varandra 

Vi har fem positiva tal a, b, c, d och e. 

Talet b är 25 % större än talet a. 

Talet c är 20 % större än talet b. 

Talet d är 10 % större än talet c. 

Talet a är 40 % mindre än talet e.  

Hur många procent är talet d större eller mindre än talet e? 
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Uppgift 3.  Ridbanan 

På ett 80 000 m2 rektangulärt markområde planerar man att bygga en kvadratisk 

ridbana för hästar. Ridbanans sida ska bli en åttondel av det ursprungliga områdets 

långsida och en fjärdedel av det ursprungliga områdets kortsida.  

 

Beräkna ridbanans sida. 

 

 

 

 

Uppgift 4.  Lejonet och enhörningen 

En flicka möter ett lejon och en enhörning i skogen. Lejonet ljuger varje 

måndag, tisdag och onsdag och de andra dagarna talar lejonet sanning. 

Enhörningen ljuger på torsdagar, fredagar och lördagar och de andra  

dagarna i veckan talar Enhörningen sanning.  

 

"I går ljög jag", sa lejonet till 

flickan. ”Det gjorde jag också”, 

sa enhörningen.  

 

Vilken veckodag möter flickan 

lejonet och enhörningen?  

 

 

Uppgift 5.  Produkt 

Figuren visar en utvikt tärning.  

Bestäm produkten av talen på de fyra sidoytorna  

 som delar en kant med sidoytan som det står 1 på. 

 

Uppgift 6.  Fem tvåsiffriga tal 

Vi har fem på varandra följande positiva tvåsiffriga heltal. Om vi byter plats på 

siffrorna i det största talet ökar summan av de fem talen med 1 mer än medelvärdet 

av de ursprungliga talen. Vad är det lägsta talet?  
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Uppgift 7.  Tal i cirklarna 

Bestäm talen a,b,c och d  i cirklarna så att summorna och differensen stämmer 

 

 

 

 

 

 

 

Svara vad talen a, b, c och d är. 

 

 

8.  Klippa remsor 

Vi har en bit papper som är kvadratisk och har sidan 20 cm. 

Vi klipper bort en 2 cm bred remsa från den högra sidan. Sedan roterar vi 

pappret 90 ° medsols och klipper igen bort en 2 cm bred remsa på den då högra 

sidan. Detta upprepas tills pappret tar slut.  

 

 

 

 

 

a)  Hur många remsor får vi totalt? 

b)  Nu har vi fått en massa remsor med olika längder.  

     Beskriv hur man kan beräknar längden av remsan som man klippt n:te   

    gången.  

 

 

 

a b 

c d 
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SVAR 1.  42 år    2.  1 % mindre 3.  50 m  

4.  Torsdag         5.  144 6.  33 

7.  a=3,5  b=4,5 c=9,5 d=3,5 

8.  a)  19     b)  21 – n , om n är udda och 20 – n , om n är jämnt. 

 


