OBS: om det finns i uppgiften olika många gällande siffror (t.ex. i 262a där det finns
två gällande siffror 6,2 cm och tre gällande siffror 13,2) så ska svaret alltid innehålla
det mindre antalet gällande siffror, alltså t.ex. i 262a ska det finnas endast två
gällande siffror.

Uppgift 262
Cylinderns volym är basytan multiplicerat med höjden.
a) 13,2 𝑐𝑚2 ∙ 6,2 𝑐𝑚 = 81,84 𝑐𝑚3 ≈ 82 𝑐𝑚3
b) 0,13 𝑚2 ∙ 0,25 𝑐𝑚 = 0,0325 𝑚3 ≈ 0,033 𝑚3
Uppgift 263
Rätblockets volym är basytan multiplicerat med höjden.
a) 456 𝑚𝑚 ∙ 320 𝑚𝑚 ∙ 678 𝑚𝑚 = 98933760 𝑚𝑚3 ≈ 98900000 𝑚𝑚3 =
98900 𝑐𝑚3 = 98,9 𝑑𝑚3
Här säger facit att svaret ska innehålla två gällande siffror (99 dm3) p.g.a. att ett
mått eventuellt innehåller bara två gällande siffror (320 mm). Men jag tycker att
man ska inse sammanhanget och förstå att detta är nog tre gällande siffror.
Sådana här situationer kommer som tur inte till provet.
b) Den rätvinkliga triangeln (höjden 25 m och basen 89 m) utgör basytan till
cylindern.
89 𝑚 ∙ 25 𝑚
∙ 171 𝑚 = 190237,5 𝑚3 ≈ 190 000 𝑚3
2
Två gällande siffror även om ett mått hade tre gällande (171 m)
Uppgift 265
Märk: det behöver inte vara kuber, det räcker med rätblock.
Som svar räcker vilka som helst tre mått vars produkt är i a) 8 cm3 och i b) 9
cm3.
T.ex. i a) 2 cm ∙ 2 cm ∙ 2 cm
och i b) 3 cm ∙ 3 cm ∙ 1 cm
men denna uppgift har oändligt många lösningar. Man kan t.ex. välja
i a) 1 cm ∙ 1 cm ∙ 8 cm
i b) 1 cm ∙ 1 cm ∙ 9 cm

Uppgift 268
Pro tip (bro tip?): Om ni har en uppgift som innehåller enheten liter, omvandla alla
mått till decimeter.

Basytan 𝐴 på akvariet är
10 𝑑𝑚 ∙ 5 𝑑𝑚 = 50 𝑑𝑚2

Om volymen 𝑉 är 300 liter (dm3) kan höjden ℎ på akvariet räknas ut med 𝑉 = 𝐴ℎ.
Man kan redan nu lösa ut ℎ med att dividera båda leden med 𝐴
ℎ=

𝑉
𝐴

och insätta värden för 𝑉 = 300 𝑑𝑚3 och 𝐴 = 50 𝑑𝑚2
300 𝑑𝑚3
ℎ=
= 6 𝑑𝑚
50 𝑑𝑚2
Höjden på akvariet är alltså 6 dm (60 cm). Vi fyller akvariet med 275 dm3 liter. Denna
vattenmängd har också formen av ett rätblock vars basyta är 50 𝑑𝑚2 . Vi kan på
samma sätt räkna ut dess höjd
275 𝑑𝑚3
ℎ=
= 5,5 𝑑𝑚 = 55 𝑐𝑚
50 𝑑𝑚2
Detta betyder att vattenyta kommer att ligga 5 cm (differensen av 60 cm och 55 cm)
från övre kanten.

Uppgift 269
Enligt uppgiften kan måtten på rätblocket skrivas på följande sätt

Volymen (54 dm3) på rätblocket kan också skrivas som basytan gånger höjden.
2𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 = 54 𝑑𝑚3
x gånger x gånger x är x3 (tvåan hänger bara med)
2𝑥 3 = 54 𝑑𝑚3
Vi dividerar båda leden med 2 för att få x3 ensamt (detta påverkar inte enheten dm3)
𝑥 3 = 27 𝑑𝑚3
Vilket tal gånger sig självt tre gånger är 27? Svaret är 3 (3 ∙ 3 ∙ 3 = 27). Hur skulle vi
göra det matematiskt? Vi tar kubikroten från båda leden
3

3

√𝑥 3 = √27 𝑑𝑚3

Kubikroten påverkar nu både talet 27 och enheten dm3
𝑥 = 3 𝑑𝑚
Måtten är alltså 3,0 dm, 3,0 dm och 6,0 dm.
Huh.

