
Läxa 3 Efter avsnitt 1.5

 1 Beräkna med huvudräkning.
a) 0,8 · 8 b) 6,9 / 10 c) 0,755 · 1 000
d) 6,1 – 4,9 e) 0,7 · 0,4 f) 2 · 5 · 0,065

 2 Du har siffrorna 5, 6, 7 och 9. Använd siffrorna och skriv 
a) det näst största talet
b) det tal som ligger närmast 8 000

 3 Hur mycket får du tillbaka på 
200 kr om du handlar varorna? 

 4 Under en vecka föll det 175 mm regn i Tomelilla. Hur många millimeter 
regnade det i genomsnitt per dygn den veckan?

 5 Hur stor är vinkeln v?
a) b)

142°

v

 

52° 49°

140°

v

 6 En skola köpte in en förpackning med 200 glödlampor. Förpackningen 
kostade 390 kr.
a) Skriv med ord vad man tar reda på med beräkningen 390 / 200.
b) Gör beräkningen.

 7 Vad ska det stå istället för frågetecknen nedan?
 Andelen Det hela Delen
a) 20 % 600 kr ?
b) 

1
3

 ? 50 kg

c) ? 200 m 50 m
d) 40 % ? 28 liter

87,27 kr

31,45 kr

87,27 kr87,27 kr

31,45 kr31,45 kr
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 8 Visa med ett exempel att en division kan ge en kvot som är större än 
täljaren.

 9 En tom hink väger 0,6 kg. När hinken är fylld med vatten väger den 
14,4 kg. Hur mycket väger hinken, när den är fylld till hälften med 
vatten?

10 En distansminut är en vanlig längdenhet till sjöss. Det är den sträcka 
man får om avståndet från pol till ekvator delas in i 5 400 delar. Från  
pol till ekvator är det 1 000 mil.
a) Hur lång är en distansminut? Svara  

i hela meter.
b) En knop är den hastighet en 

båt har om den hinner en 
distansminut på en timme. 
En motorbåt har hastigheten 
20 knop. Vad motsvarar 
det i kilometer per timme? 
Avrunda till heltal.

11 Hyran för en lägenhet på 86 m2 var 4 330 kr per månad när den 
höjdes med 7 kr per kvadratmeter och månad. Hur mycket högre blev 
hyreskostnaden för hela året?

12 Tre bröder ska dela på en tipsvinst på 4 032 kr. Mårten ska ha 1 792 kr. 
Av det som är kvar ska Linus ha 3/5 och Johan resten. Hur stor andel av 
tipsvinsten får Johan?

Veckans problem
Rita av figuren. Försök sedan att hitta en 
väg från A till B så att summan av alla tal 
du passerar blir 25. Du får gå såväl vågrätt, 
lodrätt som diagonalt.
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Sextanten är ett instrument som i 
första hand används för att navigera till 
sjöss. Navigationen bygger på att man 
mäter den vinkel som solen och planeterna 
bildar mot horisonten.
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