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Till din väns stora glädje minskar räntesatsen från    till  på bostadslånet.

Vilket eller vilka av följande påståenden är sanna?

A. Detta är en minskning med   

B. Detta är en minskning med  procentenheter

C. Detta är en minskning med  

D. Detta är en minskning med  

E. Detta är en minskning med en fjärdedel

F. Detta motsvarar förändringsfaktorn  

Ange alla korrekta alternativ med ett kommatecken emellan.
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Sid ärver  kronor från sin farbror och sätter in pengarna på ett sparkonto med  %
ränta. Hur mycket pengar har Sid på sparkontot efter  år om hon inte sätter in mer pengar
utan bara får ränta på pengarna?
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Tabellen beskriver en viss varas prisutveckling under 30 år. 

Har varan blivit billigare eller dyrare år 2010, jämför med förväntat pris enligt index? Eller
följer varan prisutvecklingen enligt index?

Motivera ditt svar.
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Zoe betalar  kr per månad för sin mobiltelefon. Det motsvarar  av hennes lön.  
Vilken månadslön har Zoe?
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En akties värde ökar tre år i rad. Värdeökningarna är  ,   och  . Bestäm den
totala värdeökningen under de tre åren.

Svara i procentform med tre gällande siffror.
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Vilket tal är störst?

   av   eller  av 
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Antal besökare på en fotbollsarena ökar procentuellt lika mycket varje år, två år i rad. Bestäm
den årliga ökningen i procent då den totala ökningen är  % under tvåårsperioden.

7. 

25
(1/1/1) 



Kostnaden för en charterresa till Egypten var i januari  kronor per person. 
Priset steg under det första kvartalet med   för att därefter sjunka med  under de
följande tre månaderna.

Vilket eller vilka av följande uttryck anger vad resan kostade efter prisändringarna?

A.     

B.     

C.     

D.     

E.     

F.     

Ange alla korrekta alternativ med ett kommatecken mellan.
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Malte undersöker hur många följare hans nya TikTok fått den senaste månaden.

Han hade ca   följare i början av året och antalet följare har ökat med  
sedan dess.

Hur många nya följare per timme har han fått, förutsatt att antalet nya följare ökat konstant
under alla årets timmar?

Ange svaret med enheten personer/timme.
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Du planerar köpa en dator som kostar  kr. Du kan välja mellan att köpa den kontant
eller på avbetalning vilket i princip innebär att du tar ett lån av datorförsäljaren. 

Lånet är beskrivet i nedanstående diagram och är ett lån med rak amortering.

Om du väljer att köpa den på avbetalning sker betalningen varje kvartal under två år.
Räntesatsen är oförändrad under hela låneperioden.

a) Hur mycket amorterar du vart kvartal?

b) Bestäm med hjälp av diagrammen hur stor din lånekostnad är den första och sista
betalningen.

c) Hur stor är räntesatsen på lånet?

d) Långivaren tar ut en expeditionsavgift på  kr vid varje inbetalning. 

Hur mycket mer har du betalat för datorn redan efter nio månader, om du väljer att följa en
avbetalningsplan istället för att köpa den kontant?

e) Teckna ett matematiskt uttryck som beskriver hur stor din betalningen är (ränta, amortering
och avgift) efter  avbetalningar.
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Göteborg stad har beslutat att renovera och bygga till en utomhusbassäng för allmänheten.
Bassängen är kvadratisk. Efter att den är renoverad och tillbyggd kommer varje sida på den
kvadratformade bassängen förlängts med  m varvid den nya arean blir  m .

Hur många procent större är den nya bassängens area jämfört med den ursprungliga?
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Intäkterna för alla sålda månadskort hos företaget Gymma här är under en månad 
 kronor. Ett månadskort kostar  kr. Man fundera på att höja priset på månadskortet med 

 . Konsekvensen antas bli att man då minskar antalet sålda månadskort med  .

a) Hur skulle företagets intäkter påverkas av förändringen?

b) Anta att priset på månadskortet är  kronor och antalet sålda kort är  st. Sedan genomför
man samma förändring, ökar priset med  vilket får konsekvensen att antalet sålda
månadskort minskar med .

Vilket blir den procentuella förändringen på företagets intäkter?
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