
1. Uppgifter om dimensionsbegreppet1. En skiva har area 12 m2. En annan har 3 ggr s�a l�ang radie. Vad �ar dessarea ?2. En kvadrat har dubbelt s�a stor area som en rektangel. Ena sidan avkvadraten �ar tre ggr l�angre �an motsvarande sidan av rektangeln. Vad �arf�orh�allendet mellan de andra sidorna i kvadraten oh rektangeln ?3. Betrakta tv�a kvadrater. Den enas area �ar 4 ggr st�orre �an den andras.Vad �ar f�orh�allendet mellan deras sidol�angder ? Samma fr�aga om vi byterut 4 mot 5. Samma fr�aga om vi byter ut 4 mot n, d�ar n �ar ett godtykligtpositivt heltal ?4. Vad �ar arean av en parallellogram med en sida x oh motsvarande h�ojdy ? Varf�or ?
5 (i) En rektangel har omkrets 18m oh sidol�angderna �ar i f�orh�allendet1 : 2. Vad �ar rektangelns area ?(ii) Samma uppgift som (i) men denna g�ang s�a �ar sidol�angderna if�orh�allendet 1 : 3.(iii) Nu har du i st�allet en rektangel vars area �ar 200 m2 oh varssidol�angder �ar i f�orh�allendet 1 : 2. Vad �ar dess omkrets ?*6. Genom att variera f�orh�allendet mellan sidol�angderna oh besvara uppgifterav typ (i) oh (ii) ovan, f�ors�oka gissa vilken bland alla rektangler av omkrets18 m som har den st�orsta arean. Kan du bevisa att din gissning st�ammer ?7. En klot har volym 23 m3. En annan har 4 ggr s�a l�ang radie. Vad�ar dess volym ?8. Tv�a ylindrar har samma volym. Den ena (A s�ag) �ar 9 ggr l�angre�an den andra (B). Vad �ar f�orh�allendet mellan deras radii ?1



9. Vad �ar sidol�angden i en kub med volym 8 ? med volym 9 ? medvolym n, d�ar n �ar ett positivt heltal ?(Du f�ar anv�anda en minir�aknare om du vill uttryka svaret som ett de-imaltal).10 (i) Ber�akna ytarean av en sluten ylinder med radie 10m oh h�ojd 5m.(Ange svaret som `�� n�agonting').(ii) Kan du skriva ner en formel f�or ytarean av en sluten ylinder medradie r oh h�ojd h ?*11. Oljebeh�allare brukar har ungef�ar formen av en ylinder. Tillverkn-ingskostnaden f�or en beh�allare �ar direkt proportionellt till dess ytarea f�orst�as.F�or att minska kostnaderna vill man d�a v�alja en form f�or ylinderna s�a attde har st�orst m�ojliga volym f�or en given ytarea. Vilken form passar (dvsvad b�or f�orh�allendet vara mellan radien oh h�ojden) ?(Tips : R�akna p�a ett ertal exempel f�or att f�ors�oka se ett m�onster. Ettstort grattis till n�agon som hittar r�att svar oh ett t.o.m. st�orre grattis tillden som lykas BEVISA att svaret �ar r�att !).12. Med tanke p�a formeln f�or volymen av en pyramid, kan du gissa r�attformeln f�or volymen av en kon med basradie r oh h�ojd h ?13 (i) Ett spetsglas har formen av en kon. Hur h�ogt skall man fylla glasetom man vill fylla det till h�alften ?(ii) Samma uppgift, men f�or ett pyramidalt snarare �an ett koniskt spets-glas.14 (i) N�agot som ser ut som ett Toblerone paket kallas f�or en prism. G�a tillen godisa��ar oh k�op ett paket Toblerone. Hur skulle du ber�akna paketetsvolym ? G�or det !(ii) S�ag att hokladf�oretaget vill ha ett speiellt erbjudande p�a Tobleroned�ar de ger 20 proent extra gratis. Hur myket st�orre m�aste de g�ora paketend�a (om de ska g�ora dem lika myket st�orre i alla riktningar) ? Du f�ar anv�andaen minir�aknare om du vill uttryka svaret med deimaltal.
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2. Uppgifter om irklar oh vinklar1. Genom att betrakta bilden nedan visa att2 � p2 < � < 4:
2. Ytarean av en sf�ar, m�att i kvadratmeter, �ar lika med volymen av detinnselutna klotet, m�att i kubikmeter. Vad �ar sf�arens radie ?3. Hur m�anga radianer svarar mot 30, 45, 60, 90, 135, 180, 270 resp. 320grader ?4. Vinkeln mellan tv�a stj�arnor p�a himlen �ar 7,2 grader. Stj�arnorna be�nnersig b�ada p�a avst�andet 1000 ljus�ar. Hur l�angt (ungef�ar) �ar det mellanstj�arnorna (i ljus�ar) ?5 (i) F�orklara varf�or os �3 = 12 m.h.a. bilden nedan.(ii) M.h.a. Pythagoras sats, ber�akna f�oljandesin �3 ; sin �4 ; os �4 :(iii) En regelbunden 6-h�orning �ar inskriven i en irkel av radie 1. Ber�aknadess area.
6. L�at � vara en spetsig vinkel. F�orklara varf�orsin � = os��2 � �� :3



7. Avst�andet fr�an jorden till solen �ar ira 93 miljoner engelska mil. Ber�akna(ungef�ar) jordens hastighet i sin omloppsbana runt solen.(Obs! 1 engeslk mil � 1; 608 kilometer. Antag att j omloppsbanan �aren irkel oh att ett �ar best�ar av 365; 25 dygn).
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3. Uppgifter om trianglar1. G�ar det att rita en triangel med sidol�angderna 1,2 oh 3 ? F�orvilka trippler a; b;  av positiva reella tal �nns det en triangel med dessasidol�angder ? Hur skulle man rita triangeln i s�adana fall med passare ohlinjal ?2. En tringel �ar liksidig om alla sidorna �ar lika l�anga. Varje vinkel �ard�a 60 grader. Varf�or ?3. En triangel �ar likbent om tv�a av sidorna �ar lika l�anga. Basvinklarna� oh � (se bilden) �ar d�a lika stora. Varf�or ?
4. Vad �ar summan av vinklarna i en 4-h�orning ? I en 5-h�orning ? I en6-h�orning ? I en n-h�orning, d�ar n �ar ett positivt heltal ?5. Sidorna i en triangel �ar 2,3 oh 4 meter. I en annan, likformig trian-gel �ar den l�angsta sidan 8 meter. Hur l�anga �ar de andra sidorna ? Vad blirsvaret om den l�angsta sidan �ar 5 meter ?6. Anna st�ar framf�or Bertil. Om Bertil ligger p�a marken 5m framf�or Annaoh tittar preis �over huvudet p�a henne s�a ser han preis toppen p�a ett20-v�aningshus l�angt bort. Om varje v�aning i huset �ar a. 3m h�og oh Anna�ar 1,86m l�ang, hur l�angt bort �ar huset (fr�an Anna) ?7. Kalle (K) ska g�a till �an oh h�amta vatten oh sedan b�ara det till huset(H). Vilken punkt p�a�an ska han g�a till f�or att g�a s�a kort str�aka somm�ojligt ?
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8. O �ar medelpunkten i irkeln nedan oh AB en diameter. C �ar en god-tyklig punkt p�a irkeln utom A oh B sj�alva. Bevisa att vinkeln ACB �arr�at.(Tips : Betrakta trianglarna AOC oh COB. B�ada �ar likbenta -varf�or ? Utnyttja detta !)
9. Hypoteneusen i en r�atvinklig triangel �ar 25m oh en katet �ar 7m. Hurl�ang �ar den andra kateten ?*10. Hitta s�a m�anga olika r�atvinkliga trianglar du kan vars tre sidol�angder�ar allihop heltal. Finns det o�andligt m�anga s�adan trianglar, tror du (upptill likformighet) ? Finns det n�agot metodiskt s�att att hitta dem ?11. Ber�akna p137 till tv�a deimalsi�ror utan att anv�anda en minir�aknare.12. Ber�akna l�angden x i �guren nedan.
13. Ber�akna l�angden x i �guren nedan utan att anv�anda en minir�aknare(ett bonus om du g�or det utan att anv�anda osinusregeln).
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