
Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till
• vilka matematiska kunskaper du visat
• hur väl du redovisat ditt arbete och motiverat dina resultat.

Uppgift 1 – Artikel

Journalisten M Edia har skrivit följande artikel om den nya modeflugan i Rullköping.
• Vilka felaktigheter upptäcker du i artikeln, dvs i texten och diagrammen?
• Rätta till dessa.
• Försök att förklara vilka tankefel som finns i artikeln.

Rullköping är sig inte likt. Ingen går längre
säker i staden, inte ens på trottoarerna. Skä-
let är det ökade inlinesåkandet. Antalet sålda
par inlines har i Rullköping ökat med 200
procent det senaste året. Samtidigt har pri-

set per par sjunkit med 33 procent under
de senaste två åren.

Detta har alltså förändrat Rullköpings
gatubild och fått den äldre delen av befolk-
ningen att känna sig ”överkörd”.

Vad som möjligen är ett allvarligare pro-
blem är att antalet olycksfall ökat. Antalet
handledsbrott t ex har ökat från 10 till 25
per månad, det vill säga med 60 procent, sä-
ger Gunilla Plåstersson, sjuksköterska på
Rullköpings vårdcentral.
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För att minska olyckorna har vårdcentralen
inlett en informationskampanj om vikten av
att använda skydd vid inlinesåkning, vilket
alltför få ungdomar gör i dag, särskilt poj-
kar. Det är 12 procent fler flickor än pojkar
som använder skydd när de åker inlines.



Uppgift 2 – Samlingssalar

I I den nya skolan ska det byggas en samlingssal där första raden har 10 platser och
andra raden har 13 platser. Rad 3 har 16 platser och så fortsätter varje rad att öka
med 3 platser ända till sista raden som har 31 platser.

a) Hur många platser finns det på rad 6?

b) Hur många rader finns det i samlingssalen?

c) Beskriv med ord eller med en formel hur man räknar ut antalet platser på rad n.

II I en annan samlingssal kan man räkna ut antalet platser på rad n med formeln
12 + 5n.
Beskriv hur denna sal är uppbyggd.

III Kalle påstår att man alltid kan beräkna totala antalet platser i en samlingssal, som är
byggd på motsvarande sätt, genom att multiplicera antalet platser på den mittersta
raden med antalet rader.
Undersök om Kalle har rätt.

Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till
• vilka matematiska kunskaper du visat
• hur väl du redovisat ditt arbete
• vilka beskrivningar och slutsatser du kommit fram till.
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