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Oppgave 1 
 

Tante Beate har et lån på 750 000 kr. Hun må betale 3,5 % rente på lånet hvert år. 

a) Hvor mange kroner må tante Beate betale i renter? 

b) Hvor mye må hun betale hvis banken øker renten til 

 

Oppgave 2 
 

Hanna kjøpte en genser til 690 kr, ei bukse til 980 kr, ei skjorte til 200 kr og et par 

støvletter til 750 kr. Hun fikk 25 % avslag på klærne og 15 % avslag på støvlettene. Hvor mye 

måtte Hanna betale i alt? 

 

Oppgave 3 
 

Under idrettsdagen ved Kverna skole kunne elevene gå eller løpe en runde i skogen. 

Antall runder Antall elever 

0 5 

1 8 

2 10 

3 30 

4 25 

5 8 

 

a) Framstill tabellen ovenfor grafisk i et stolpediagram. 

b) Hvor mange runder gikk eller løp elevene i gjennomsnitt? 

 

Oppgave 4 
 

Lotte setter inn 5000 kr i banken 20. januar til 6,5 % rente p.a. Hun tar ut 

alle pengene  inkl. rente den 5. desember. 

 

a) Hvor mange dager får hun rente for?  

b) Hvor mange kroner tar hun ut den 5. desember? 

 

 

Oppgave 5 
 

a)  En alpinpakkepakke koster 2 490 kr. 

Michael får 20 % rabatt. 

Hva må Michael betale for alpinpakken? 

 

b) På Gråstein ungdomsskole er det 240 elever.  

En dag er 36 elever syke. 

 

a) Hvor mange prosent av elevene er syke? 
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Oppgave 6 
 

Ved Andebygd skole hadde elevene prosjekt om tegneserier. En gruppe ville vite hvor mange 

tegneserieblader de 27 elevene i 2. klasse visste navnet på. De intervjuet elevene. 

 

Her ser du de 27 svarene de fikk: 

 

1 3 5 2 2 8 5 2 3 

 

2 0 6 2 7 3 4 9 5 

 

7 3 4 8 2 6 2  3 4  

 

a)  Lag frekvenstabell og stolpediagram. 

Lever utskrift av stolpediagrammet. 

 

b) Finn middelverdi, median og typetall.     

 

Oppgave 7    
I gruppa til Sara valgte elevene å kaste spyd. Lengdene i hele meter ble: 

20 24 20 32 18 45 37 20 35 48 42 20 

 

a) Regn ut variasjonsbredden. 

b) Finn typetallet og medianen. 

c) Regn ut gjennomsnittslengden. 

d) Vis lengdene i et stolpediagram. Bruk elev nr. 1, 2, 3, 4, 5, osv. på førsteaksen. 

 

Trond kom litt seint og kastet etter at de andre var ferdig. 

 

e) Hvor langt måtte han kaste for at gjennomsnittslengden skulle være 30 m? 

 

 

Oppgave 8 
 

På Apalhaugen ungdomsskole har det vært en spørreundersøkelse om hvilken frukt elevene 

foretrekker å få som skolefrukt. Svarene fordelte seg slik: 

 

Eple: 112 

Banan: 87 

Appelsin: 56 

Pære: 39 

Kiwi: 24 

 

Lag et sektordiagram som viser resultatet av undersøkelsen. 

Diagrammet skal også vise fordelingen i prosent. 

Lever utskrift av sektordiagrammet. 
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Oppgave 9  (2 p) 
  

a)  Regn ut volumet av en kjegle når:     r = 9,0 cm  og h = 15,0 cm.  

 

b)  Vis hva som skjer med volumet når verdien for r halveres, og når den 

dobles.  

     Høyden er uendret. 

 

c)  Vis hva som skjer med volumet når verdien for h halveres, og når den 

dobles.  

     Radien er uendret. 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 10  ( 2 p) 
 

En gruppe elever på Gråstein ungdomsskole laget en spørreundersøkelse om bruk av 

sykkelhjelm.  

Svarene fordelte seg slik:  

  

Alltid: 102 

For det meste: 82 

Av og til: 34 

Aldri: 52 

 

Lag et sektordiagram som viser resultatet av undersøkelsen. 

Diagrammet skal også vise fordelingen i prosent. 

 


