
Matteklubben VT2022 Åk 5-6

Lektion 1: Tänka baklänges

1. Ellen tänkte på ett tal. Hon multiplicerade det med 2, sedan adderade 3 till re-
sultatet, därefter dividerade det hon fick med 7, och sedan minskade hon kvoten
med 1 och fick talet 2. Vilket tal tänkte Ellen på från början?

2. Klantiga Klas tappar alltid 1/5 av sina pengar när han går till affären. Hur myc-
ket pengar ska han ta med sig till affären om han vill få exakt 100 kronor att köpa
samlarkort för när han kommer fram?

3. En grupp fjällvandrare är ute på en tur. Första dagen gick de 1/3 av sträckan.
Andra dagen gick de 1/3 av det som var kvar att gå. Tredje dagen gick de 1/3 av
den nya kvarvarande sträckan. Därefter hade de 32 km kvar att gå. Hur lång var
hela vandringssträckan?

4. På en linje fanns några punkter. Man gjorde det mer tätt mellan punkterna: Det
sattes ut en ny punkt i varje mellanrum mellan två gamla punkter. Man gjorde
det tätare mellan punkterna på samma sätt en gång till och sedan en sista gång
(totalt tre gånger). Efter hela processen fanns det 113 punkter på linjen. Hur många
punkter fanns på linjen från början?

5. En flock gäss flög över Sjöland. På varje sjö landade hälften av gässen och en
halv gås till, de övriga flög vidare. Alla gässen landade till slut på 7 sjöar. Bestäm
antalet gäss i flocken. (Inga gäss kom till skada.)

6. I ett spel börjar du med talet 1. Under ett drag får du antingen fördubbla talet
eller kasta om siffrorna i talet (siffran 0 får dock inte stå först). Kan du få talet 74?

7. På en cirkel finns 9 tal: fyra ettor och fem nollor (man vet inte i vilken ordning).
Varje sekund sker följande: Mellan två olika granntal dyker det upp en nolla, me-
dan mellan två lika granntal dyker det upp en etta. Därefter försvinner alla gamla
tal. Kan alla tal bli lika efter en viss tid?

Blandade uppgifter

1. Elisabet tittade på klockan och såg att hon var 15:51. Vad kul, tiden är ”sym-
metrisk”, tänkte Elisabet, eftersom klockan var samma baklänges som framlänges.
När blir tiden på Elisabets klocka symmetrisk nästa gång?

2. Det finns tre lägenheter i en trappuppgång. Där bor Anna, Maria och Helena.
De jobbar som läkare, lärare och programledare. Anna bor i lägenheten i mitten.
Programledaren matar Helenas katt. Läraren stör sig på när Helenas tv på andra
sidan väggen har för högt ljud. Vem har vilket yrke?

3. Vilket är det största talet man kan skriva med hjälp av 1:or och 2:or så att sum-
man av fem siffror efter varandra i talet alltid blir jämn, medan summan av sex
siffror efter varandra alltid blir udda?

4. I staden Bilköping finns en parkering med plats för 7�7 bilar. Man kan komma
in endast genom porten, resten av parkeringsplatsen är omsluten med staket. En
vakt vill parkera så många bilar som möjligt, men så att varje bil kan komma ut
samtidigt som alla de andra står stilla. På bilden lyckades han göra så med 24
bilar.

Försök att placera ut så många bilar som möjligt!

5. Dra fem raka streck utan att lyfta pennan från pappret så att strecken går igenom
alla 13 punkterna:


