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AKTIVITET

Räkneberättelse
Material: Papper och penna

Gör så här:

Läs exemplet. Gör sedan uppgifterna.

Exempel

Gör en räkneberättelse och en räkneuppgift till sambandet y = 100x + 50. Lös även er uppgift.

Vi ska lägga kakel på ett bord och går därför till en kakelvaruaffär och köper lim för 50 kr och 100 
stycken kakelplattor. Kakelplattorna har olika pris. Vi funderar på att välja mellan två olika plattor. 
Den ena kostar 10 kr per platta och den andra 20 kr. 

Vi beräknar hur mycket mer det kostar att kakla bordet med de dyrare plattorna.  
Det blir 1000 kr dyrare.

Uppgift 1

Gör en räkneberättelse och en räkneuppgift till varje samband. Lös även era uppgifter.

 a y = x 

 b 2x = y 

 c y = 2x + 50 

 d y = 10 – 2(x + 1)



 

Uppgift 2

Para ihop räkneberättelser med samband. Lös även räkneuppgifterna.

 1 Klipp ut räkneberättelserna och sambanden.

 2  Para ihop dem.

 3  Lös uppgifterna till räkneberättelserna.
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y = 2x +50 y = 3x + 2(x +50) 3y = 5(x +100) y = 4x +3(x +50)+100

Stefan och Linda ska tapetsera 3 rum. De väljer att nappa på ett erbjudande där man får klister  
och annat förbrukningsmaterial för 100 kr om man köper tapeter för minst 1000 kr. De köper 5  
av erbjudandet så att det räcker till de 3 rummen. De väljer en tapet som kostar 1500 kr.  

Hur mycket kostar det Stefan och Linda att tapetsera de 3 rummen?

En familj som består av 4 barn och 2 vuxna ska bowla med morfar. Familjebiljetten kostar 100 kr 
och då ingår bowlingskor. Vuxna betalar 50 kr mer för en timmes bowling än barn. En timmes 
bowling för barn kostar 25 kr på förmiddagen, 35 kr på eftermiddagen och 100 kr på kvällen. 

Hur mycket kostar det för familjen att bowla en timme på kvällen?

Linda och hennes dotter fikar på Starbucks. Linda betalar för bägge. De köper samma sorts kaffe 
och delar på en jättemuffins som kostar 50 kr. Olika typer av kaffe har olika pris. 

Vad kostade en kaffe om Linda betalar 130 kr?

OBS! Forsättning på nästa sida.
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En familj som består av 3 barn och 2 vuxna vill besöka en nöjespark. Priset för ett biljetthäfte  
varierar beroende på säsong och veckodag, se tabellen. För vuxna tillkommer en kostnad på  
50 kr per biljetthäfte. Familjen köper ett biljetthäfte per person.

Hur mycket billigare är det för familjen att besöka nöjesparken när det är lågsäsong jämfört med 
högsäsong?

Kostnader för biljetter 

Säsong 1/5 - 31/5 1/6 - 15/8 16/8 - 30/9

Veckodag

Måndag - Torsdag 150 kr 200 kr 175 kr

Fredag 200 kr 250 kr 225 kr

Lördag 250 kr 300 kr 275 kr

Söndag 300 kr 350 kr 275 kr
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