
Geometriska talföljder
 

Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

Namn:

Din vän frågar dig vilket som är nästa tal i talföljden  

Vad är ditt svar?

1. 

3,  6,  12,  24, . . .

(1/0/0) 

Vilket är det första talet i talföljden där beräkningen av talföljdens summa är   

 ?

2. 320(1,28−1)
1,2−1

≈ 8480
(1/0/0) 

Beräkna den geometriska summan   och
avrunda till ett heltal.

3. 200 + 200 ⋅ 1, 04 + 200 ⋅ 1, 042+. . . +200 ⋅ 1, 0415

(1/0/0) 

  

Om du satte in  kr på ett sparkonto i slutet av  och fortsätter göra en ny insättning i slutet av
varje år fram till och med år . Hur mycket pengar kommer du då att ha på ditt konto omedelbart
efter den sista insättningen? Räkna med en årlig ränta på  %.

4. 

1000 2016
2025

1, 2
(2/0/0) 



Är talföljden  geometrisk?

Motivera ditt svar.

5. 3, −6,  12, −24

(1/0/0) 

Anna och David har tagit ett bostadslån på  miljoner kronor. Beloppet ska betalas tillbaka på  år
och eftersom det är ett annuitetslån ska lånet återbetalas med lika stort belopp varje år. Den första
inbetalningen ska göras efter ett år.

Hur stora inbetalningar ska de göra varje år om räntesatsen är  % hela perioden?

6. 

1, 6 20

2, 15
(0/4/0) 

En geometrisk talföljd har första talet  , samt kvoten  .

Vilken plats har talet  i talföljden?

7. 9 437 184
1
2

9
(0/1/1) 

I Sverige har vi i dagsläget ganska gott om vatten, även om grundvatten nivån de senaste åren varit
lägre än normalt. I dag använder varje person i Sverige i snitt ca  liter vatten per dygn.

De kommunala vattenverken producerar nästan  miljarder liter dricksvatten per år, vilket är knappt
en procent av det sötvatten som är tillgängligt.

Låt säga att grundvattennivån kommer fortsätta att sjunka med ca  per år i Sverige. När kommer i
så fall eventuell vattenbrist råda i Sverige?

Räkna med att befolkningen i Sverige var  miljoner år  och kommer öka med  per år.

8. 

150

900

2%

10 2017 0, 5%
(0/1/3) 



Mike har fått en ny studsboll. Den har riktigt bra studs. Bollen tappar endast  i höjd i förhållande
till vändpunkten för bollen från föregående studs om man släpper den rätt ner, alltså så att bollen
endast rör sig i lodrätt upp och ner och där med studsar på samma punkt på marken hela tiden.

Nu har han klättrat upp på taket och släpper studsbollen lodrätt nedåt från  meters höjd. Han studerar
bollen när den studsar upp och ner och tänker:

"Undra hur många gånger bollen studsat i marken innan den färdats sammanlagt upp och ner 
 meter?"

Vad tror du?

Motivera ditt svar.

9. 

10%

6

100

(0/1/3) 


