
Läxa 8 Efter avsnitt 2.6

 1 Skriv talen med tiopotens.
a) 1 000 b) 60 000 c) två miljoner

 2 Skriv volymerna i centiliter.
a) 55 ml b) 0,8 liter c) 2,5 dl d) 5 ml

 3 En film på TV slutar klockan 20.40. Filmen är 1 h 45 min lång. När 
började filmen?

 4 Beräkna med huvudräkning.
a) 15 – 3 · 4 b) 0,025 · 100 c) 72 – 32 

d) 
2

0 1,
 e) 50 % av 500 kr f) 0,9 · 0,2

 5 Hur mycket kostar skjortan nu?

 6 Hur stor är vinkeln mellan visarna?
a)  b) c)
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 7 Till hur många hushåll 
räcker 1 ton gödsel?

 

Kogödsel ger el
I Kalifornien finns världens första

kraftverk som använder kogödsel

som bränsle. Varje dag förbränns

900 ton gödsel. Det ger elektricitet

till 18 000 hushåll.

480 kr

25%25% 
rabatt

480 kr480 kr
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 8 Juha säger att man skriver 2 500 som 25 · 102. Jenny säger att man skriver 
det som 2,5 · 103. Vem har rätt? Förklara hur du tänker.

 9 En löpare i världsklass springer 100 m på 10 s. Tänk dig att löparen 
kunde hålla den hastigheten under ett 5 000 m-lopp. Vilken skulle tiden 
bli då? Svara i minuter och sekunder.

10 På en jordglob är Sverige 30 mm långt. I verkligheten är längden 
150 mil. I vilken skala är jordgloben tillverkad?

11 Vilken maxhastighet har världens snabbaste flygplan uttryckt i meter 
per sekund?

12 Tänk dig att du hade den summa som B-2 Spirit kostar i tiokronor 
och kunde stapla de 3 mm tjocka mynten på varandra. Hur hög skulle 
den stapeln bli uttryckt i mil? Räkna med att en dollar är värd 6,50 kr. 
Avrunda till tiotal mil.

Veckans problem
I en fotbollsserie finns det 12 lag. Varje lag ska möta alla andra lag två 
gånger.
a) Hur många matcher spelar varje lag?
b) Hur många matcher spelas sammanlagt under serien?

Världens snabbaste flygplan heter Lockheed 
SR71 Blackbird och har en maxfart på  
ca 3 600 km/h. 

Världens dyraste flygplan är ett bomb flygplan 
som heter B–2 Spirit och kostar runt 
2,1 miljarder dollar.
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