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Blandat	uppgifter1	

1. (a) Ali har två olika leksakskuber med bokstäver på sidorna. Totalt finns det 12 olika 
bokstäver på de två kuberna. Hur många ord på två bokstäver kan Ali bilda? 
(b) Sanna har också två leksakskuber med bokstäver på sidorna, men hennes kuber är precis 
likadana. Hur många olika ord på två bokstäver kan hon bilda? 

2. Du stoppar händerna, utan att titta, i en godispåse där du vet att det finns 7 röda och 5 blå 
kolor. Hur många kolor måste du ta utan att titta för att vara säker på att du får minst 2 röda 
och 3 blå kolor? 

3. Vilda började räkna på fingrarna på sin högra hand på följande sätt: tummen var nummer 1, 
pekfingret nummer 2, långfingret nummer 3, ringfingret nummer 4, lillfingret nummer 5, 
ringfingret (igen) nummer 6, långfingret nummer 7, pekfingret nummer 8, tummen nummer 
9, pekfingret nummer 10 och så fortsatte hon så. Vilket finger blir nummer 2016? 

4. I det här spelet ska man försöka skapa ett så stort tal som möjligt genom att besöka (gå på) 
rutorna i en kvadrat. Man väljer en av rutorna i kvadraten i figuren till vänster nedan att 
starta på och flyttar sig enligt reglerna: 
             • man får bara gå till angränsande rutor (alltså gå upp, ner, höger eller vänster); 
             • man får aldrig besöka (gå på) en ruta två gånger. 
Spelet är slut när man besökt alla rutorna eller när man är omringad av rutor som man redan 
besökt (gått på), och då skriver man ner sifforna som står i rutorna i den ordning som man 
besökte (gick på) rutorna. 
     Johanna började i rutan med en 8 i och gick sedan så som pilen i den högra bilden visar. 
Johanna skapade på så sätt talet 84937561. Kan du hitta en annan väg som ger ett större 
tal? Vilket ät det största tal du kan skapa?  

                 

5. Anselm tänkte på tre tal och sa ”Om jag adderar de tal jag tänker på parvis blir summorna 
23, 25 och 28.”  Vilka tal tänkte Anselm på?  

                                                             
1 Uppgifter ursprungligen hämtade från Valentina Chapovalovas mattebloggen.com, men har delvis formulerats om. 
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Omkrets	och	area1!	

I den här aktiviteten ska vi rita geometriska figurer och fundera på begreppen omkrets och area. 
Figurerna får bara ritas med ”raka sträck” och bara längs med kanterna på rutorna. 

1. Rita så många olika figurer som möjligt med omkretsen 8 (rutlängder). Hur stora areor har 
de olika figurerna? 
 

                

 
 

2. Rita så många olika figurer som möjligt som har arean 8 (rutor). Vad har de olika figurerna 
för omkrets? 
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3. Omkretsen för en viss figur är 20 rutlängder. 
a. Vilken är den störta arean som figuren kan ha? Hur många olika sådana figurer 

kan du hitta? 
b. Vilken är den minsta arean som figuren kan ha? Hur många olika sådana figurer 

kan du hitta? 
 

 


