
Geometri
 

Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

Namn:

Maja är  cm lång. Hon står  m från sin hund Fiffi. Från toppen av Majas huvud fram
till nosen på Fiffi kan man dra en rät linje som även tangerar hennes lillasyster Lillys
huvud. Se figuren.

Hur lång är Lilly, som står mellan henne och hennes hund, om Lilly står  m närmare deras
hund Fiffi, än Maja?

1. 

180 3

1

(2/0/0) 

Beräkna vinkeln  då  är  och  är  2. u x 62∘ y 83∘

(1/0/0) 



Giggi och Sid har gjort varsin ritning till en spegel det ska låta tillverka. Giggi säger att de
tänker precis samma form, medan Sid menar att de inte är samma form. Vad säger du? Är
speglarna likformiga?

Motivera ditt svar.

3. 

(1/1/0) 

Bestäm randvinkeln .

4. 

v
(1/0/0) 

Bestäm medelpunktsvinkeln .

5. 

u
(1/0/0) 



Bestäm avståndet mellan punkterna. Svara exakt.6. 

(2/0/0) 

Punkten A är cirkelns medelpunkt. Bestäm alla vinklar i Δ ACD. Motivera ditt svar.7. 

(3/0/0) 

Beräkna längden  då linjen genom triangeln är en parallelltransversal. 

8. 

x
(2/0/0) 



Vilket av följande påstående är sant?9. 

(0/1/0) 

 Om två figurer är likformiga betyder det även att de är kongurenta.

 Avståndet mellan punkterna  och origo är .(3, 5) √64

 En medelpunktsvinkel är alltid dubbelt så stor som en randvinkel.

 En rak vinkel är dubbelt så stor som en rät vinkel.

 En rätvinklig triangel med kateterna  cm och  cm har en hypotenusa som är  cm.3 4 25

 En korda genom mittpunkten i en cirkel är detsamma som cirkelns radie.

I figuren är cirkelsektorns båglängd  och area lika stora, nämligen  dm  . Radien 

 dm.

Bestäm vinkeln .
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Är trianglarna kongruenta? 

Motivera ditt svar.

11. 

(0/2/0) 

Fritz och Klara bor vid varsin ende av en  kilometer lång väg. När Fritz ska ta sig till
Klara brukar han springa dit. Först  km rakt öster ut, för att sedan fortsätta följa vägen
genom att vända  rakt söder ut i  km till.

En morgon känner Fritz att han längtar så mycket efter Klara att han bestämmer sig för att
snedda diagonalt över gräsängen mellan deras hus.

"-Hur många minuter sparar jag på att snedda över ängen?" undrar Fritz.

Hjälp honom beräkna det, då han håller en snitthastighet på  km/h, oavsett om han
springer på vägen eller över ängen.
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Bevisa att sambandet  gäller i figuren.13. y = x + 90∘

(0/3/0) 

Miles åker Pariserhjulet när han plötsligt får syn på Olle och Svea. Svea sitter i korgen
precis mitt emot. Alltså precis på andra sidan hjulet. I korgen intill Sveas korg sitter Olle. 

Miles, som är intresserad av geometri i allmänhet och vinklar i synnerhet, bestämmer sig
för att uppskatta vinkeln som uppstår mellan honom och hans två vänners korgar.

"-Vinkeln borde vara mellan tjugotvå och tjugotre grader", tänker Miles.

Håller du med?

Motivera ditt svar med beräkningar och argument.

14. 

(0/0/3) 



Din vän vill anlägga en blomrabatt runt sitt hus. Huset är  . Den ena sidan är tre
meter kortare än den andra sidan.

Hur bred rabatt kan din vän lägga runt huset om det finns jord som räcker för en yta på  
 och rabatten ska vara lika bred runt hela huset?

15. 
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