
Prov matematik åk 9 
Geometri 

Del I: Utan räknare          E  C  A 
            
1. Hur många symmetrilinjer har en kvadrat? Rita dessa.     1/1/0 

2. Bianca läser en uppgift där det står ”I en rätvinklig triangel är en vinkel 100°. Bestäm den 1/0/0 
     den tredje vinkeln.” Hon räcker upp handen och säger till läraren att uppgiften inte går att  
     lösa. Förklara varför Bianca har rätt.           

3. Triangeln ABC är likbent och CD = DE. Bestäm vinkeln v.     0/1/1 
 

 
 

 
 

  

4. Beräkna vinkeln v.          0/0/1 
 

  

5. Bestäm arean av en liksidig triangel med sidan 4 cm. Svara exakt.    0/1/3 
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Del II: Med räknare 

6. En rektangulär hage har måtten 50 m x 30 m. Ägaren vill dela in den i tre mindre och  2/0/0 
     lika stora hagar. Hur många meter stängsel behöver han?        
       

7. I en industrifabrik finns en kran som rinner med 0,2 l per sekund. Hur lång tid tar det  2/2/0 
     att fylla en cylindrisk bassäng med radien 0,8 m och höjden 2 m? Svara i timmar med en  
     decimal.   

8. Magdalena ska kopiera en affisch. Hennes mall är 12,3 cm x 17,6. Hon vill affischen  2/0/0 
     ska långsidan 80 cm. Hur många procent förstoring ska hon ställa in kopiatorn på? 

9. Miguel och Tara är ute och orienterar. För att ta sig till rätt station ser de två möjligheter.  2/2/0 
    Om de följer stigen är sträckan 4,6 cm på kartan, men om de genar genom en sankmark är  
    sträckan 3,8 cm. Miguel räknar med att att de kan hålla 3 m/s på stigen och 2 m/s på 
    sankmarken. Kartans skala är 1: 25 000. Vilken väg tar kortast tid och hur många sekunder  
    tjänar de på vägvalet? 

10. Anders cykel har hjul med radien 13 tum. När han cyklar till jobbet snurrar hjulet   2/1/0 
       3100 gånger. Hur långt har Anders till jobbet? (1 tum = 2,54 cm)      
   
11. En låda har formen av en kub med sidan 4 dm. Vilken maximal längd har den pinne som  0/1/2 
        får plats i lådan? Svara med en decimal.

 
 

12. En måltavla har formen av två cirklar med samma medelpunkt och där den yttersta  0/1/1 
       cirkeln har dubbelt så stor radie som den första. Beräkna arean av det blå området  
       uttryckt i den mindre radien r.  
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