FRISLÄPPTA UPPGIFTER
MATEMATIK
PISA 2012
Efter huvudstudien PISA 2012 släpptes sex matematikuppgifter, med totalt 13 frågor,
som var med i PISA-undersökningens standardprovhäften. Dessa sex uppgifter finns
med i denna sammanställning. Två av uppgifterna har sedan genomförandet fått nya
bilder (på grund av copyright).
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TOPPLISTOR
I januari släppte grupperna ABC och Raka puckar nya CD-skivor. I februari kom det
CD-skivor från Ingen gillar snö och Herr Arne. Diagrammet visar försäljningen av
gruppernas CD-skivor från januari till juni.

Antal sålda CD-skivor per månad

CD-försäljning per månad
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Raka puckar

1750
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Herr Arne
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Fråga 1: TOPPLISTOR
Hur många CD-skivor sålde Herr Arne i april?
A
B
C
D

250
500
1000
1270
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Fråga 2: TOPPLISTOR
Under vilken månad sålde gruppen Ingen gillar snö för första gången fler CD-skivor
än gruppen Raka puckar?
A
B
C
D

Ingen månad
Mars
April
Maj

Fråga 3: TOPPLISTOR
Raka puckars manager är oroad, eftersom antalet sålda CD-skivor har minskat från
februari till juni.
Ungefär hur många skivor kommer man att sälja i juli om samma negativa trend
fortsätter?
A
B
C
D

70 CD-skivor
370 CD-skivor
670 CD-skivor
1340 CD-skivor

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Huvudsakligt innehåll:

Osäkerhet

Osäkerhet

Osäkerhet

Huvudsaklig process:

Tolka

Tolka

Använda

Kontext:

Samhällsliv

Samhällsliv

Samhällsliv

Uppgiftstyp:

Flerval

Flerval

Flerval

Svårighetsgrad:

Under Nivå 1 (348)

Nivå 1 (415)

Nivå 1 (428)

Lösningsfrekvens i procent,
Sverige (Alla/Flickor/Pojkar):

87/88/85

78/78/77

75/75/75

Lösningsfrekvens i procent,
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

87/89/86

80/79/80

77/77/77

Bedömningsanvisning:

Full poäng:
Alternativ B

Full poäng:
Alternativ C

Full poäng:
Alternativ B
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SEGLANDE FARTYG
Nittiofem procent av världshandeln fraktas på
haven av grovt räknat 50 000 tankfartyg,
lastfartyg och containerfartyg. De flesta av de
här fartygen drivs av dieselolja.

© skysails

Ingenjörer planerar att utveckla vindkraft för
att hjälpa fartygen. De tänker sätta fast
draksegel på fartygen och använda
vindkraften för att minska dieselförbrukningen
och därmed effekten på miljön.

Fråga 4: SEGLANDE FARTYG
En fördel med att använda drakseglet är att det flyger på en höjd av 150 m. Där är
vindhastigheten ungefär 25 % högre än nere vid fartygets däck.
Vilken är den ungefärliga vindhastigheten i drakseglet när vindhastigheten har
uppmätts till 24 km/h vid fartygets däck?
A
B
C
D
E

6 km/h
18 km/h
25 km/h
30 km/h
49 km/h

Fråga 5: SEGLANDE FARTYG
Ungefär hur lång måste linan till
drakseglet vara för att seglet ska
kunna dra fartyget i en vinkel på
45° och befinna sig på den
vertikala höjden 150 m som bilden
bredvid visar?
A
B
C
D

Lina

173 m
212 m
285 m
300 m

150 m
45º

90º

Obs: Ritningen är inte skalenlig.
© skysails
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Fråga 6: SEGLANDE FARTYG
På grund av den höga kostnaden på 0,42 zed per liter dieselolja har ägarna till
fartyget Våge Viking börjat fundera på att utrusta fartyget med ett draksegel.
Man uppskattar att ett draksegel av det här slaget ska kunna minska
dieselförbrukningen med totalt omkring 20 %.
Namn: Våge Viking
Typ: fraktfartyg
Längd: 117 meter
Bredd: 18 meter
Lastkapacitet: 12 000 ton
Maxfart: 19 knop
Dieselförbrukning per år utan draksegel: cirka 3 500 000 liter

Kostnaden för att utrusta Våge Viking med ett draksegel är 2 500 000 zed.
Efter hur många år har besparingen i dieselolja betalat kostnaden för drakseglet?
Visa hur du har räknat för att komma fram till svaret.
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Antal år: ...................................................
Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Huvudsakligt innehåll:

Kvantitet

Rum och form

Förändring och
samband

Huvudsaklig process:

Använd

Använd

Formulera

Kontext:

Vetenskaplig

Vetenskaplig

Vetenskaplig

Uppgiftstyp:

Flerval

Flerval

Svar med krav på
redovisning

Svårighetsgrad:

Nivå 4 (512)

Nivå 4 (538)

Nivå 6 (702)

Lösningsfrekvens i procent,
Sverige (Alla/Flickor/Pojkar):

62/56/68

44/42/47

14/12/16

Lösningsfrekvens i procent,
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

59/53/66

50/47/53

15/11/19

Bedömningsanvisning:

Full poäng:
Alternativ D

Full poäng:
Alternativ B

Full poäng:
Svar mellan 8 och 9 år
med redovisade
beräkningar.1

Exempel på godtagbart svar ”Dieselförbrukning per år utan segel 3,5 miljoner liter, pris 0,42 zed/liter,
kostnad för diesel utan segel 1 470 000 zed. Om 20 % sparas med hjälp av segel så sparar man 1 470
000 x 0,2 = 294 000 zed per år. Detta ger 2 500 000 / 294 000 ≈ 8,5 dvs efter cirka 8 till 9 år blir seglet
ekonomiskt lönsamt.”
1
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DROPPHASTIGHET
Infusioner (eller dropp) används för att ge vätska och medicin till patienter.

Sjuksköterskorna måste kunna beräkna dropphastigheten, D, i droppar per minut.
De använder formeln D  =

dv
där
60n

d är droppfaktorn mätt i droppar per milliliter (ml)
v är infusionens volym i ml
n är antalet timmar som droppet måste sitta i.
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Fråga 7: DROPPHASTIGHET
En sjuksköterska vill fördubbla den tid droppet sitter i.
Beskriv exakt hur D förändras om n fördubblas samtidigt som d och v inte förändras.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Fråga 8: DROPPHASTIGHET
Sjuksköterskor måste också beräkna infusionens volym, v, från dropphastigheten, D.
En infusion med en dropphastighet på 50 droppar per minut måste ges till en patient
under 3 timmar. För den här infusionen är droppfaktorn 25 droppar per milliliter.
Vad har infusionen för volym i ml?

Infusionens volym: ................................. ml
Fråga 7

Fråga 8

Huvudsakligt innehåll:

Förändring och samband

Förändring och samband

Huvudsaklig process:

Använda

Använda

Kontext:

Yrkesliv

Yrkesliv

Uppgiftsstyp:

Svar med krav på redovisning

Kortsvar

Svårighetsgrad:

Nivå 5 (611 och 658)

Nivå 5 (632)

Lösningsfrekvens i procent,
Sverige (Alla/ Flickor/Pojkar):

16/16/16

14/13/15

Lösningsfrekvens i procent,
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

22/20/24

26/25/27

Bedömningsanvisning
:

Full poäng:
Förklaring som beskriver både
riktningen och storleken på förändringen. Exempel på elevsvar “Den
halveras”, “Den är hälften”, “D kommer
bli 50 % mindre” och “D kommer att
vara hälften så stor”

Full poäng:
360 eller en korrekt omflyttat uttryck
med insatta värden. Exempel på
elevsvar ”360” och
”(60 × 3 × 50) ÷ 25”.

Delpoäng:
Ett svar som beskriver antingen
riktningen eller storleken på
förändringen, men inte båda. Exempel
på elevsvar ”D blir mindre”, ”Det är en
50 % förändring” och ”D blir 50 %
större”
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SVÄNGDÖRR
En svängdörr består av tre vingar som snurrar inuti ett cirkelformat utrymme.
Innerdiametern på det här utrymmet är 2 meter (200 centimeter). De tre dörrvingarna
delar upp utrymmet i tre lika stora sektorer. Nedanstående ritning visar dörrvingarna i
tre olika positioner så som man ser dem ovanifrån.
Ingång

Dörrvingar

200 cm

Utgång

Fråga 9: SVÄNGDÖRR
Hur stor är vinkeln i grader som bildas av två dörrvingar?
Vinkelns storlek: ..................................... º
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Fråga 10: SVÄNGDÖRR
Möjligt luftflöde i
De två dörröppningarna (de prickade bågarna i figuren) är
det här läget.
lika stora. Om de här öppningarna är för breda kan
dörrvingarna inte hålla utrymmet stängt och då kan luften flöda
fritt mellan ingången och utgången, vilket ger en oönskad förlust
eller tillskott av värme. Detta visas i figuren.

Vilken är den maximala båglängd i centimeter (cm) som vardera
dörröppningen kan ha, så att luften aldrig flödar fritt mellan
ingången och utgången?

Maximal båglängd: ................... cm

Fråga 11: SVÄNGDÖRR
Dörren snurrar 4 hela varv i minuten. Det finns plats för maximalt två personer
samtidigt i var och en av de tre dörrsektorerna.
Vilket är det största antal personer som kan komma in i byggnaden genom den här
dörren under 30 minuter?
A
B
C
D

60
180
240
720
Fråga 9

Fråga 10

Fråga 1 1

Huvudsakligt innehåll:

Rum och form

Rum och form

Kvantitet

Huvudsaklig process:

Använda

Formulera

Formulera

Kontext:

Vetenskaplig

Vetenskaplig

Vetenskaplig

Uppgiftsstyp:

Kortsvar

Kortsvar

Flerval

Svårighetsgrad:

Nivå 3 (512)

Nivå 6 (840)

Nivå 4 (561)

Lösningsfrekvens i procent,
Sverige (Alla/Flickor/Pojkar):

44/43/45

3/3/3

47/47/46

Lösningsfrekvens i procent,
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

58/55/61

3/3/4

46/45/47

Bedömningsanvisning:

Full poäng:
1201

Full poäng:
Svar i intervallet från
2
103 till 105

Full poäng:
Alternativ D

Svaret 240 accepteras också, då detta är det andra alternativet till vinkeln.
Svar som accepteras är de som är beräknade som 1/6 av omkretsen (200π/6). Accepteras gör även svaret 100
om det är uppenbart att detta svar berodde på att eleven använt π = 3. Om eleven endast har svarat 100, utan
att det går att se hur eleven tänkt, bedöms detta med noll poäng då detta svar kan erhållas genom att gissa att
båglängden är densamma som radien (det vill säga längden av en dörrvinge).
1
2
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LÄGENHETSKÖP
Det här är en ritning över den lägenhet som Görans föräldrar vill köpa genom en
mäklare.
Skala:
1 cm motsvarar 1 m

Kök

Badrum

Vardagsrum

Terrass

Sovrum

Fråga 12: LÄGENHETSKÖP
För att uppskatta lägenhetens totala golvarea (inklusive terrassen och väggarna) kan
du mäta storleken på varje rum, beräkna arean på vart och ett och sedan addera
samtliga areor.
Det finns dock en effektivare metod för att uppskatta den totala golvarean där du
bara behöver mäta 4 sträckor. Märk ut de fyra sträckor på ritningen här ovan som du
behöver mäta för att kunna uppskatta lägenhetens totala golvarea.
Fråga 1 2
Huvudsakligt innehåll:

Rum och form

Huvudsaklig process:

Formulera

Kontext:

Personlig

Uppgiftsstyp:

Svar med krav på redovisning

Svårighetsgrad:

Nivå 4 (576)

Lösningsfrekvens i procent,
Sverige (Alla/ Flickor/Pojkar):

41/46/37

Lösningsfrekvens i procent,
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

45/46/43

Bedömningsanvisning:

Full poäng:
Lösning som markerat fyra sträckor som behövs för att kunna uppskatta
lägenhetens totala golvarea. Det finns nio olika lösningar. Full poäng ges även till
lösningar som tydligt använder fyra sträckor för att beräkna golvarean t.ex. A =
2
(9,7m x 8,8m) – (2m x 4,4m), A = 76,56m .
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SÅS
Fråga 13: SÅS
Du ska blanda till en salladsdressing.
Här är ett recept på 100 milliliter (ml) dressing.
Salladsolja:

60 ml

Vinäger:

30 ml

Soja:

10 ml

Hur många milliliter (ml) salladsolja behöver du för att blanda till 150 ml av den här
dressingen?
Svar: ……………….. ml
Fråga 1 3
Huvudsakligt innehåll:

Kvantitet

Huvudsaklig process:

Formulera

Kontext:

Personlig

Uppgiftsstyp:

Kortsvar

Svårighetsgrad:

Nivå 3 (489)

Lösningsfrekvens i procent,
Sverige (Alla/ Flickor/Pojkar):

59/56/61

Lösningsfrekvens i procent,
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

63/61/66

Bedömningsanvisning:

Full poäng:
90 (eller en korrekt tecknad beräkning som 60 + 30)
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