
Läxa 21 Efter kap 5

 1 Mät i hela och halva centimeter. Beräkna omkrets 
och area av limeskivan. Avrunda till heltal.

 2 a) 1 – 0,01 b) 
1

0,01
 c) 

0,1
0,01

 d) 0,1 · 0,01

 3 Ett kopparrör kostar 15 kr/m.
a) Teckna funktionen som visar hur priset (y) beror av längden (x).
b) Rita en graf som visar hur priset beror av längden. Låt 1 cm på 

x-axeln betyda 10 m och 1 cm på y-axeln 100 kr.
c) Är priset proportionellt mot längden?

 4 Diagrammet visar hur många poäng eleverna i 9E fick på ett glosförhör 
i engelska.
a) Hur många elever skrev provet?
b) Hur många procent av eleverna 

hade mer än 10 poäng?
c) Vilket är typvärdet?
d) Beräkna medelvärdet. Avrunda 

till tiondelar.
e) Avläs medianen ur diagrammet.

 5 En ljusstråle har hastigheten 300 000 km/s. Hur många varv runt 
ekvatorn hinner en ljusstråle på en sekund? Jordens radie är 640 mil. 
Avrunda till tiondelar.

 6 Om y + 2x = 7, hur mycket är då
a) 2x + y b) 2y + 4x c) 10y + 20x

 7 Varje tablett väger 500 mg. 
Vilket är priset per kilogram?
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100 st, 235 kr
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 8 En korv med bröd kostar x kr. En korv utan bröd kostar y kr. Förklara 
med ord vad som då menas med uttrycket
a) 2x b) x – y
c) Hitta på ett eget uttryck och förklara vad det betyder.

 9 Vilket svar är rätt?
a) 3ab + 2ab 6a2b2 6ab 5ab 5a2b2

b) 5xy – xy 4xy 4x2y 5 4
c) 2x · 3x 5x 5x2 6x 6x2

d) 5ab · 2ab 7ab 7a2b2 10ab 10a2b2

e) x2 + x2 + x2 3x2 x6 3x6 x3

f) ab · ab · ab 3ab 3a3b3 a3b3 3a + 3b

10 Hur många kubikmeter luft ryms 
i tältet? Avrunda till heltal.

11 I en fabrik ska man börja till-
verka hatthyllor. För att komma 
igång med tillverkningen 
kostar det 25 200 kr. Man 
räknar med att varje hatthylla 
sedan kommer att kosta 12 kr i 
tillverkningskostnad. Hur många 
hatthyllor måste tillverkas för att 
den sammanlagda kostnaden per 
hatthylla ska bli mindre än 20 kr?

12 Inuti en cirkel finns en kvadrat. Cirkelns radie är r. 
Hur många procent av cirkelns area är kvadratens 
area? Avrunda till hela procent.

Veckans problem
Hur mycket är
2 000 – 1 990 + 1 980 – 1 970 + 1 960 – …… + 40 – 30 + 20 – 10?

(m)

3,2

4,5

r r

r r
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