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1

Innledning

Matematikkkløypa er ei løype med inntil 18 samarbeidsoppgaver med varierende
vanskelighetsgrad og tematisk innhold, som kan tilpasses mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole. Omfanget kan varieres ved å plukke ut de oppgavene som
passer for aldersgruppen og faglig fokus. Løypa tilstreber å vise spennvidden i matematikken, og oppgavene kan dessuten differensieres slik at de er tilpasset elever med
ulik kompetanse.
Oppgavene bør løses av grupper fra 2 til 4 personer, og deltakerne oppmuntres til å diskutere ulike løsninger. Når de mener at de har funnet en løsning, oppfordres de til å
framføre den for lærer eller for hverandre. Mange av oppgavene kan dessuten differensieres slik at de passer for elever med ulik kompetanse. Oppgavarkene ved hver post er
selvforklarende og deltagerne har med seg et svarark hvor de noterer svarene de kommer fram til underveis. Oppgavene kan løses i den rekkefølgen de måtte ønske. En kan
i gjennomsnitt regne ca. 10 min. på hver oppgave. Flere av oppgavene er hentet fra
Neville de Mestres oppgavesett [5] og [6]. Noen løsninger er gjengitt i kapittel 4.
Et for- og/eller etterarbeid kan knytte matematikkløypa tettere til matematikkundervisningen på skolen. Oppgavene i dette heftet kan derfor brukes som oppvarming til
besøket på Vitensenteret, eller som avslutning eller oppsummering i etterkant. I likhet
med oppgavene i løypa, bør for- og etterarbeidet gjennomføres med elevgrupper fra 2
til 4 personer. Oppgavene er utforskende og tilpasset kompetansemål fra
kunnskapsløftet.
Bruk gjerne oppgavene også løsrevet fra et Vitensenter-besøk. Kan de være til inspirasjon for undervisning forøvrig, er det selvfølgelig fritt fram å bruke dem slik det måtte
passe.
Om en skoleklasse eller annen gruppe ønsker å benytte løypa, ta kontakt med Vitensenteret tlf: 73 59 61 23 eller på e-post: postkasse@viten.ntnu.no for å avtale tid.
Løypa er normalt ikke utstilt, men kan rigges opp på relativt kort tid om vi har ledige
lokaler.
God problemløsing!
Trondheim 25. mai 2011
Nils Kr. Rossing
Kirsti Rø
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2

For- og etterarbeid

Dette kapittelet gir forslag til utforskende oppgaver til bruk i klasserommet for barneskolen 5.–7. trinn, ungdomsskolen og videregående skole.

2.1 Barneskole, trinn 5–7
2.1.1 Kompetanse- og læringsmål
Tall og algebra:
Kompetansemål for opplæringen er at eleven skal kunne:
•

stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter, og argumentere for
løsningsmetoder.

•

utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønster og
tallmønster.

Læringsmål:
•

Eleven skal kunne se sammenhenger mellom matematikk som beskrives i bilder/figurer, og matematikk som er formulert med symboler.

•

Eleven skal kunne formulere et matematisk problem ved hjelp av ulike framstillinger: figurer, tabell, symboler.

•

Eleven skal kunne bli stimulert til å skape egne mønstre, og stille nye spørsmål i
matematikk på grunnlag av problemer han eller hun arbeider med.

•

Eleven skal kunne utvikle flere strategier for å løse problemer.

2.1.2 Forslag til oppgaver
Langbord [1]
Klasse 7B skal
invitere til
klassefest, og vil
sette opp et
langbord i gymsalen. For å få
til dette, skal de sette sammen en rekke av kvadratiske bord. Fire personer får
plass rundt ett kvadratisk bord, når de sitter på hver sin side av bordet.
-9-
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Elevene setter sammen sju slike bord etter hverandre til ett langbord. Hvor
mange personer får plass rundt langbordet?
Hvor mange bord trengs for at det skal bli plass til 28 gjester? Hvor mange
bord trengs for 36 gjester?
Kvadratiske brikker [1]
Jan og Lars samarbeider om å legge et kvadratisk mønster av like store,
kvadratiske brikker. Lars legger en rød brikke i midten. Deretter legger Jan
8 grønne brikker rundt denne, for å bygge et større kvadrat.

1

2

3

4

Lars fortsetter ved å legge 16 gule brikker rundt de grønne, for å lage et
tredje kvadrat. Hvor mange brikker kommer det femte kvadratet til å bestå
av? Finner dere et mønster?1
Ekstraoppgave:
Hvor mange brikker kommer kvadrat nummer 100 til å bestå av?
2.1.3 Løsningsforslag
Langbord
I denne oppgaven er det hensiktsmessig å se hvor mange plasser det blir når vi setter
sammen to bord og siden tre bord, for deretter å generalisere og se at det blir to ekstra
plasser for hvert ekstra bord. Oppmuntre elevene til å tegne og trekke konklusjoner. Deretter kan elevene finne ut hvor mange bord som trengs for 28 gjester, 36 gjester, etc.
Formuler gjerne en formel i ord, som utgangspunkt for mer formell algebraisk tenkning.
Antall personer er likt med to ganger antall bord pluss to (på endene), dvs p = 2· n + 2
med symboler. Antallet bord som trengs finner vi ved å ta halvparten av (antall personer
– 2), dvs n = ½  (p – 2)

1. Kopioriginal for Rutenett til “Kvadratiske ruter” finnes i vedlegg A.1.
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Kvadratiske brikker
Arbeid konkret med fargelegging i rutenett (se kopioriginal) eller fargede brikker og la
mønsteret vokse fram. Sett gjerne opp en tabell:
Kvadrat nr.:

1

2

3

4

Ant. brukker i kvadratets side:

1

3

5

7

Totalt antall brikker:

1

9

25

49

9–1=8

25–9=16

49–25=24

Antall tilførte brikker:

For hvert nytt kvadrat økes antall brikker med 4 x (antall brikker i forrige kvadratets
side) + 4.
For kvadrat n er antall brikker i kvadrates side 2n-1. Antall brikker som plasseres ut i
kvadrat (n + 1) er 4·(2n – 1) + 4 = 8n. Totalt antall brikker i kvadrat n er (2n – 1)2.
Til diskusjon og utvidelse av oppgaven
•

Sammenlign antall brikker i ramme-kvadratene og antall brikker i hele figuren.
Hvilke tall beskriver antallet i hele figuren? Hvorfor?

•

Hvor mange brikker finnes på hver side i de ulike kvadratene? Hvordan fortsetter
det? Hvorfor er det bare et odde antall brikker?

•

Hvordan kan man skrive et oddetall?

•

Undersøk tallserien som oppstår for ramme-kvadratene: 1, 8, 16, 24, ... Hvordan
fortsetter den og hvorfor blir det slik?

•

Hvorfor avviker kvadrat nr 1 fra resten av mønsteret?

•

Hvor mange brikker finnes i figuren med sidene 2k + 1?

•

Hvor mange brikker behøves for å bygge kvadrat n + 1? (Løsningen kan uttrykkes
som differensen av kvadratene hos to etterfølgende oddetall, (2n + 1)2 – (2n – 1)2 ).
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2.2 Ungdomsskole, trinn 8–10
2.2.1 Kompetanse- og læringsmål
Tall og algebra:
Kompetansemål for opplæringen er at elevene skal kunne:
•

løse ligninger og ulikheter av første grad, og enkle ligningssystem med to ukjente

•

bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning, og i prosjekt med teknologi og
design.

Læringsmål:
•

Eleven skal kunne utforske matematikk ved å samle erfaringer, systematisere, se
sammenhenger og generalisere.

•

Eleven skal kunne stille nye spørsmål i matematikk på grunnlag av problemer han
eller hun arbeider med.

•

Eleven skal kunne utvikle flere strategier for å løse problemer.

2.2.2 Forslag til oppgaver
Hundrekartet [2]
Gjør slik:
For å jobbe med hundrekartet, trengs et rutenett
(se nedenfor) og små
brikker (tellebrikker) som
kan plasseres i rutenettet.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2. En større versjon av hundrekartet finnes i vedlegg A.2.
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Legg brikkene slik at de danner et 2 x 2-kvadrat, hvor som helst på hundrekartet. Nedenfor finner dere to eksempler på plassering av brikkene.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Dere skal nå bruke tallene til et regnestykke etter et bestemt mønster: Tallene
som danner en diagonal fra øvre høyre til nedre venstre hjørne multipliseres
med hverandre. Trekk så ifra produktet av tallene i den andre diagonalen.
Eksempel: 2·11 – 1·12 =
Skriv ned hvilke tall dere velger, og regn ut. Sammenlign svarene.
Bruk gjerne en tabell:
Tallene i
kvadratet

1
11
27
37

2
12
28
38

Regnestykket:
Øver høyre  nedre venstre – øver venstre  nedre høyre

2  11 – 1 12
28  37 – 27 38
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•

Hva har dere oppdaget?

•

Finner dere et system?

•

Hva skjer når dere legger større kvadrater på hundrekartet?

•

Undersøk om det finnes flere mønster i hundrekartet.

•

Formuler hva dere vil undersøke.

•

Skriv ned det dere erfarer og finner ut.

2.3 Videregående skole, Vg1T
2.3.1 Kompetanse- og læringsmål
Tall og algebra:
Kompetansemål for opplæringen er at elevene skal kunne
•

omforme en praktisk problemstilling til en ligning, en ulikhet eller et ligningssystem, løse det og vurdere hvor gyldig løsningen er.

Læringsmål
•

Eleven skal trene ferdigheter i hoderegning.

•

Eleven skal kunne omforme praktiske problemstillinger til likninger.

•

Eleven skal få en økt forståelse av hva en likning er, og hva den ukjente betyr.

2.3.2 Forslag til oppgaver
Velg to kort [3]
Kortkunsten krever at alle 10-ere, knekter, damer og konger fjernes fra stokken. Det
anbefales at elevene jobber i grupper på 2–4 deltakere. Tallene i parentes refererer til
eksempelet.
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Gjør slik:
En av elevene i gruppa får i oppgave å
stokke kortene, spre dem ut i en vifte og
trekke et tilfeldig kort (1). Eleven ser på
kortet, men holder det skjult for kortkunstneren. Han eller hun husker kortet og
stikker det tilbake i kortstokken. Kortkunstneren ber eleven om å doble verdien av
kortet (2), addere 5 (3), og så multiplisere
resultatet med 5 (4). Husk svaret?
Be så eleven trekke et nytt kort fra kortstokken (5), og legge verdien av dette kortet
til resultatet fra forrige utregning (6). Be
eleven oppgi hvilket tall han er kommet fram
til (7).
Hvordan kan kortkunstneren, med det
samme han får vite resultatet av utregningen, vite hvilke to kort eleven har trukket ut
av bunken?
Hvordan kan vi legge opp kortkunsten dersom det skal trekkes tre kort fra bunken?

Eksempel:
1. Vi trekker hjerter sju
2. Vi dobler verdien av kortet,
dvs 7·2 = 14
3. Vi legger så fem til svaret, dvs
14 + 5 = 19
4. Til slutt multipliseres svaret
med fem, dvs 19 · 5 = 95
5. Eleven trekker kløver åtte.
6. Eleven legger verdien 8 til
resultatet fra forrige utregning,
dvs 95 + 8 = 103
7. Når eleven oppgir 103 som
resultat, kan du umiddelbart
fortelle ham at han først trakk
sju, deretter åtte.

Hvilket kort ligger øverst i bunken? [3]
Gjør slik:
Bruk en vanlig kortstokk og bland kortene. Snu det øverste kortet, og legg det
ned på bordet med billedsiden opp. La oss anta at kortet har verdien fem
(valøren er uten betydning). Legg nye kort oppå femmeren med billedsiden
opp, samtidig som vi teller opp til 13. Det vil si at vi legger åtte kort på toppen
av femmeren.
Ta av det neste kortet i kortstokken og snu det. La oss si det er en knekt. Dette
kortet bruker vi ikke, men stikker det inn i kortstokken for senere bruk. Dette
gjør vi alltid, dersom kortet er en tier eller høyere. Esset regnes som én.
Ta av et nytt kort og legg det på bordet med billedsiden opp. La oss anta at
dette er en treer. Vi legger nå nye kort oppå treeren, med billedsiden opp, og
teller opp til 13. Det vil si at vi legger ti kort oppå treeren.

- 15 -

Matematikkløypa
Slik fortsetter vi å lage nye bunker, helt til verdien på kortet vi legger opp er
slik at vi ikke har nok kort igjen på hånda. La oss anta at vi legger opp en
sjuer, men har bare fire kort igjen. Dette er ikke nok til å telle opp til 13. I
dette tilfellet beholdes sjueren og de resterende kortene på hånda.
La oss anta at vi har seks bunker på bordet når vi er ferdig. Snu så alle bunkene, slik at kortene blir liggende med bildesiden ned. Vi ber en hjelper om å
ta bort bunker, slik at det bare blir liggende tre igjen. Vi tar så de kortene han
har plukket bort, og beholder dem på hånda. Etter at denne operasjonen er
utført, skal det alltid ligge tre bunker med kort igjen på bordet.
Vi ber så hjelperen om å snu det øverste kortet på to av de tre bunkene. Han
skal selv velge hvilke. Utfordringen er å fortelle ham hvilket kort som ligger
øverst i den siste bunken, hvor kortet ennå ikke er snudd.

For å bli istand til dette, legger vi sammen verdien av de to kortene som er
snudd. La oss si at dette er en sjuer og en femmer. Vi legger sammen verdien
av disse to kortene, dvs 7 + 5 = 12, og legger til 10. Vi skal alltid legge til 10.
Vi får da 12 + 10 = 22. Vi legger så til side 22 kort av de kortene vi har på
hånda. Til slutt teller vi de kortene som vi sitter igjen med på hånda. La oss
si at det er åtte kort. Vi vet da at kortet som ligger øverst i den siste bunken
har verdien 8.
Tips til gjennomføringen:
La elevene gjøre kortkunsten noen ganger slik at de blir trygge på hvordan den
gjøres. Gi dem så i oppgave å vise hvorfor det alltid stemmer. Be dem finne ut om
kortkunsten vil virke dersom de også bruker 10, knekt, dame og konge som henholdsvis 10, 11, 12, 13.
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2.3.3 Løsningsforslag
Velg to kort
La oppgaven stå på tavla. Elevene har nå all informasjon som skal til for å avsløre
kortkunstneren.
Det enkleste er å sette opp en ligning på bakgrunn av framgangsmåten med de to ukjente
kortene x og y. Ved å forenkle ligningen vil de forstå hvordan kortkunsten gjennomføres.
Vi kan da sette opp følgende:
5·(2x + 5) + y

(2.1)

som kan trekkes sammen til
10x + y + 25

(2.2)

Vi ser nå at verdien av det første kortet (x), multipliseres opp til 10-er-posisjonen, mens
verdien av det andre kortet (y) legges til 1-erposisjonen. Så legges tallet 25 til resultatet.
Vi ser nå at ved å trekke 25 fra tallet, som blir
resultatet av utregningen, vil 10-er-posisjonen
angi det første kortet som trekkes og 1-er-posisjonen angi verdien av det andre kortet. Tallet 25
er kun lagt til for å forvirre tilskuerne.

Fra tidligere eksempel:
Resultatet av utregningen ble 103.
Ved å trekke fra 25 får vi 78, og vi
vet at det første kortet (x) har veriden 7, det andre kortet (y) har
verdien 8.

Hvilket kort ligger øverst i bunken?
Vi tenker oss at vi har kommet så
langt at det ligger tre bunker igjen, det
vil si at hjelperen har tatt bort de
øvrige bunkene, og vi har tatt disse
kortene på hånden. De tre gjenværende bunkene ligger med det
underste kortet øverst. Dette kortet
bestemmer hvor mange kort som ligger i bunken. Før vi lar hjelperen snu
to av kortene, antar vi at kortene
øverst i bunkene har verdiene x,y og z.

Bunke 1

x

Bunke 2

Bunke 3

y

z

Vi kan da også sette opp et uttrykk for antall kort i hver av de tre bunkene:
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Antall kort i bunke 1 = (14 – x)

(2.3)

Antall kort i bunke 2 = (14 – y)

(2.4)

Antall kort i bunke 3 = (14 – z)

(2.5)

Hvorfor bruker vi tallet 14? La oss ta et eksempel. Vi starter med femmeren. På dette
kortet legger vi 8 kort for å komme opp til 13. Til sammen ligger det da 9 kort i denne
bunken. Vi ser da at 14 - 5 = 9, og at det er riktig å bruke tallet 14.
Vi vet nå at summen av alle kortene på bordet er lik:
Antall kort på bordet = (14 – x) + (14 – y) + (14 – z)

(2.6)

Ordner vi litt på dette uttrykket, får vi
Antall kort på bordet = 42 – (x + y + z)

(2.7)

Dersom vi tar med kortene på hånda, vil summen av alle kortene bli lik 52. Vi vet da at:
Antall kort på hånda + Antall kort på bordet = 52

(2.8)

Antall kort på hånda + 42 – (x + y + z) = 52

(2.9)

Dersom vi ordner denne ligningen, får vi:
Antall kort på hånda + 42 – 52 – x – y = z

(2.10)

Antall kort på hånda – 10 – x – y = z

(2.11)

Vi ber hjelperen om å snu de øverste kortene i to av bunkene. La oss for enkelhets skyld
anta at han velger bunkene 1 og 2, og dermed avslører verdiene av kortene x og y, som
vi setter inn i ligning (2.11). Vi ser at det ukjente kortet, z, har en verdi lik antall kort vi
har på hånden, minus summen av verdiene av kortene i de to andre bunkene, minus 10.
Dermed har vi vist at kortkunsten alltid vil stemme. Vi ser at vi også kan bruke tallet 10,
11, 12, 13 om vi ønsker det. Ulempen er at bunkene blir så små, at en lett kan gjette
hvilket kort som ligger øverst.
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2.4 For-/etterarbeid tilpasset Matematikk R2 på Vg3
2.4.1 Kompetanse- og læringsmål
Algebra:
Kompetansemål for opplæringen er at eleven skal kunne
•

finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten
digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse
formlene.

Læringsmål
•

Eleven skal kunne utforske matematikk ved å systematisere, se sammenhenger og
generalisere.

•

Eleven skal kunne stille nye spørsmål i matematikk på grunnlag av problemer han
eller hun arbeider med.

•

Eleven skal få en økt forståelse av hva som kreves av et bevis, og kunne gjennomføre
et matematisk bevis.

2.4.2 Forslag til oppgaver
Oppgavene under er av åpen karakter, hvor det bare er fantasien som setter begrensninger for oppdagelser det er mulig å gjøre. Det gis tips til utførelse av matematisk
bevisføring, i tillegg til gode råd for gjennomføring av oppgavene. Her gis ingen løsningsforslag, da oppgavene fungerer best som åpne, uten en bestemt sluttstrek.
Det mystiske tallet 1089 [4]
Gjør slik:
Velg et tresifret tall hvor første siffer
Eksempler:
er større enn siste siffer. Snu tallet og
trekk ifra det opprinnelige tallet. Du
836 – 638 = 198 og 198 + 891 =
får da en differanse. Snu differansen
261 – 162 = 099 og 099 + 990 =
slik at første siffer kommer sist, og
omvendt. Legg den snudde differansen til den opprinnelige differansen. Hva blir svaret?
• Sammenlign svarene i klassen. Er det mange som får samme tall? Er det noen
som får avvikende tall? Eventuelt hvorfor?
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• Velg det tresifrede tallet abc hvor a > c. Utfør beregningen abc – cba = def. Legg
sammen tallene def + fed og vis at dette alltid blir 1089.
• Hva skjer dersom du utfører de samme operasjonene med firesifrede tall?
Kaprekars konstant [4]
I 1949 oppdaget den indiske matematikeren D.R. Kaprekar (1905–1986) noen spesielle
egenskaper ved firesifrede tall. Vi skal nå gjøre de samme regneoperasjonene som
Kaprekar gjorde, og oppdage mønsteret som han fant.
Gjør slik:
•

Velg et tilfeldig firesifret tall.

•

Organiser sifrene i fallende orden, fra det største sifferet til det minste. Dette blir det
største tallet.

•

Organiser sifrene i stigende orden, fra det minste sifferet til det største. Dette blir det
minste tallet.

•

Finn differansen ved å trekke det minste tallet fra det største. Organiser sifrene i differansen slik som omtalt foran, og trekk fra største fra det minste.

•

Gjenta prosedyren til du ender med det samme tallet gjentatte ganger. Hvor mange
runder måtte du gå for å komme til dette tallet?

•

Velg nye firesifrede tall og gjennomfør den samme prosedyren som over. Hvilket tall
ender du opp med nå? Hvor mange runder måtte du gå for å komme fram til et stabilt
tall?

•

Undersøk hvilke sifre du må velge for at du kun trenger å gjennomføre én runde for
å komme til et stabilt tall (også kalt Kaprekars konstant).
Tips til gjennomføringen:
Anta at tallene som gir Kaprekars konstant med én utregning har formen abcd, og at
a  b  c  d. Anta videre at ikke alle sifre er like, det vil si at abcd – dcba  0. Hva
må a, b, cog d være for at abcd – dcba = Kaprekars konstant?

Tallet 9801
Gjør slik:
•

Velg et siffer fra 0 til 9 og divider det valgte sifferet med tallet 9801. Studer rekkefølgen av sifrene i tallet du da får. Hva finner du ut?

- 20 -

Matematikkløypa
•

Gjenta divisjonen med andre siffer. Ser du et mønster i rekkefølgen av siffer i svaret?

•

Hva skjer dersom du deler tallene 11,12,13,... med 9801?

•

Kan du forklare det du oppdager?

•

Hva slags tall er 9801?
Tips til gjennomføring:
Det anbefales å bruke kalkulator på pc, eventuelt grafisk kalkulator, da disse gir
mange flere siffer enn en vanlig lommeregner.
Denne oppgaven er åpen, og legger til rette for utrolige oppdagelser av egenskapene
til tallet 9801. La gjerne elevene få mulighet til å søke på Internett eller i andre kilder
etter informasjon om tallet. Et søkeord kan være «Kaprekar number».
Be elevene snu rekkefølgen av sifrene i tallet (9801) og se hva de da får?

Sykliske tall [4]
Gjør slik:
Tallet 142857 har en helt spesiell egenskap. La oss forsøke å oppdage hva dette er:
•

Utfør divisjonen 1/7 og studer desimalene etter komma (bruk grafisk kalkulator eller
pc). Beskriv det du ser.

•

Bruk bare de seks første desimalene. Multipliser tallet med 2 og studer desimalene.
Hva oppdager du?

•

Multipliser det opprinnelige tallet med 3, 4, 5, 6 og 7. Hva skjer med sifrene i tallet
nå?

•

Hva skjer når du multipliserer det opprinnelige tallet med 8, 9, 10, 11, 12 osv?
Finner du et mønster?

•

Kan du forklare det som skjer?
Tips til gjennomføring:
Sett gjerne opp en tabell for lettere å se mønster når du multipliserer 142857 med 1,
2, 3, 4,..., 11, 12, 13,... Studer plasseringen til desimalene for hver utregning – får
sifrene plassering etter et bestemt mønster?
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2.4.3 Løsningsforslag
Ikke alle oppgavene har løsningsforslag.
Det mystiske tallet 1089 [4]
Elevene har brukt tall når de regnet ut resultatet. Det kan være ganske overraskende at
svaret blir 1089 selv om vi utelukkende regner med bokstavene a, b og c. At det er slik
ser vi dersom vi regner på vanlig måte med bokstavene. Lik bokstav står for likt tall:
10 10

Subtraksjon

abc
-cba

a>c

(10-a+c)
2. siffer
(10-b+b-1)
3. siffer
(a-1-c)
(a-1-c) 9 (10-a+c)
1. siffer

Addisjon

(a-1-c) 9 (10-a+c)
+(10-a+c) 9 (a-1-c)

1. siffer
2. siffer
3. siffer

(10-a+c+a-1-c)=9
18 Mente
(a-1-c+10-a+c+1)=10
1089

Først trekker vi cba fra abc og får et resultat med tre siffer. Legg merke til at vi må låne
fra sifrene a og b. Dvs. at vi adderer 10 til sifferet til høyre. Etter subtraksjonen får vi
sifrene:
(a-1-c) 1. siffer, 100-posisjon
9 2. siffer, 10-posisjon
(10-a+c) 3. siffer, 1-posisjon
Vi adderer så sifrene i omvendt rekkefølge og får et nytt resultat med fire sifre:
(a-1-c+10-a+c+1)=10 1. og 2. siffer, 1000- og 100-posisjon
(1)8 3. siffer, 10-posisjon
(10-a+c+a-c-1)=9 4. siffer, 1-posisjon
Som vi ser, blir resultatet 1089. Merk at menten fra tallet 18 legges til sifferet foran, slik
at 1. og 2. siffer blir 10.
Vi har på denne måten utført et matematisk bevis for at uansett hvilke tall vi velger,
under de nevnte betingelser, blir svaret 1089. Det er imidlertid verdt å merke seg at dersom differansen etter første utregning bare består av to sifre, må også nullen foran tallet
tas med når vi snur tallet for å utføre addisjonen.
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3

Praktiske problemløsningsoppgaver (“Matteløypa”)

Vi har valgt å dele oppgavene i to vanskelighetsgrader:

3.1 Matematikkløype, junior (ungdomsskole)
Oppgave: 1

Det magiske triangelet
Legg tallene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 slik at:
- Summen langs hver side blir 9
Prøv deretter å legg tallene slik at:

4

1

2

3

- Summen langs hver side blir 12
- Summen langs hver side blir 10
- Summen langs hver side blir 11

5

6

Er det noe mønster i plasseringen av
tallene?
Allerede etter å ha løst den første oppgaven er det mulig å se et mønster. Denne kunnskapen har en nytte av når en skal danne summene 12, 10 og 11.
Oppgave: 2

Del trekanten
Legg de tre pinnene slik at trekanten deles i:
- Tre like deler
- Fire like deler
- Seks like deler
Pinnene kan krysse hverandre og
stikke ut på den ene eller begge sider
av trekanten.

Pinnene kan lages av tynne blomsterpinner eller ledninger.
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Oppgave: 3

Lag et regnestykke



1) Legg tallene 1, 2, 3, 4, 5, og =
slik at det blir et gangestykke som
stemmer. Alle tallene skal brukes.



2) Legg tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, og
= slik at det blir et gangestykke som
stemmer. Alle tallene skal brukes.
Finnes det en strategi for å løse denne oppgaven?
Oppgave: 4

5

1



2

Klarer du å legge en T?
Her har du fire brikker.
Klarer du å legge
brikkene slik at de danner en stor T?
Klarer du å legge
brikkene slik at de danner et “hus”?

Oppgave: 5

Snu pyramiden med færrest mulig flytt
Legg seks runde brikker
som en pyramide.
Klarer du å snu denne pyramiden på hodet ved bare å
flytte to brikker?
Lag en pyramide med 10
brikker. Hva er det færreste
antall brikker som må
flyttes for å snu denne på
hodet?
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Oppgave: 6

Fyrstikk-kvadrater
Legg 17 fyrstikker slik at de danner 6 kvadrater som vist på
figuren.
A) Fjern 5 fyrstikker slik at det
blir 4 kvadrater igjen.
B) Fjern 4 fyrstikker slik at det
blir 4 kvadrater igjen.
C) Fjern 3 fyrstikker slik at det blir 3 kvadrater igjen.
D) Fjern 4 fyrstikker slik at det blir 3 kvadrater igjen
E) Fjern 7 fyrstikker slik at det blir 2 kvadrater igjen.
Det ene er inni det andre.

Oppgave: 7

Plassér gjerdene
Legg de tre pinnene slik at hver prikk er inngjerdet. Det skal aldri
være mer enn én prikk innenfor hver innhegning. Husk at kanten
rundt er et gjerde den også.

A)

B)

C)

D)
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Oppgave: 8

Terning-pussel
Sett ring rundt den utbrettede terningen som kan brettes sammen
til en riktig terning.

A

B

C

D

E

Tips: Husk at prikkene skal skrå den riktige veien.

3.2 Matematikkløype senior (ungdomsskole, videregående og voksne)
Oppgave: 9

Åtte ombord
8 brikker skal legges slik at:
- bare en brikke ligger i hver kolonne
- ingen ligger på diagonalene
Tilleggsoppgave:
Tenk dere at de 8 brikkene er “dronninger” på et sjakkbrett. De 8
“dronningene” skal plasseres slik:
- at ingen kan slå hverandre og ...
- at ingen er plassert på diagonalene
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Oppgave: 10

Vreng en genser - “Gummistrikkgeometri”
Velg en i gruppa. Den utvalgte skal ta på seg en genser
på vanlig måte.
Bind hendene sammen med
tauet som vist på bildet til
høyre. Sammen skal de
hjelpe den utvalgte til å
vrenge genseren.
Det er ikke lov å løsne
tauet, men det er lov å dra
genseren over hodet og alt
annet som er mulig med
sammenbundne hender.
Når oppgaven er løst, skal genseren sitte som normalt på overkroppen, når en ser bort fra at den er på vranga.
Beskriv framgangsmåten.

Oppgave: 11

Speilmønster
Til høyre sees fire mønstre og fire grunnfigurer.

Mønster

Grunnfigurer

Mønster

1.

3.

2.

4.

Grunnfigurer

Plasser et vinkelspeil ved grunnfigurer slik at rosen til venstre dannes i speilbildet.

Lim sammen to lommespeil med en kraftig tape slik at de kan
åpnes i ulike vinkler.
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Speilet skal åpnes i riktig vinkel og plasses inntil grunnfiguren
slik at det ønskede mønsteret framkommer når en ser inn i
speilvinkelen.
Vinkelspeilet kan også lages ved å lime en trelist til hvert av
speilene. Speilene kan så hengsles sammen.
Oppgave: 12

En fyrstikkoppgave
Flytt to fyrstikker slik at fyrstikkene danner fire kvadrater.
Alle fyrstikkene skal
brukes. Det er ikke noe krav
om at alle kvadratene skal
være like store.
Tilleggsoppgave:
Flytt to fyrstikker slik at
fyrstikkene danner fire kvadrater. Det kreves at alle fyrstikkene
brukes og at de fire kvadratene skal være like store.

Oppgave: 13

Oppmåling av vann
Mål opp 8 dl vann i 10 dlglasset ved hjelp av to
måleglass på 6 og 10 dl og
vannet i ei mugge.
Forsøk å finn to forskjellige måter å gjøre det på.
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Oppgave: 14

Mysteriet med det forsvunnende kvadrat
Dette eksperimentet består av fire brikker (øverst på figuren til

høyre). Disse skal legges sammen til en rettvinklet trekant.
Forklar hvorfor det vesle kvadratet kommer og går, avhengig av
hvordan brikkene legges.
Oppgave: 15

Kamelproblemet
En dag min venn og jeg var ute og red på min kamel, Jamal, så
vi i det fjerne tre menn som sto og kranglet om ett eller annet. Vi
stoppet, og min venn spurte hva de kranglet om.
Vi er tre brødre
og har mottatt
disse 35 kamelene som arv
etter vår nylig
avdøde far. I
testamentet
står det at jeg,
den eldste, skal
arve halvparten av kamelene, den mellomste her, skal ha 1/3, og
den yngste 1/9 av kamelene. Vi får ikke dette til å gå opp.
Halvparten blir 17,5 kameler hvilket er umulig å få til uten å ta
livet av en kamel. 1/3 og 1/9 er enda vanskeligere.
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Min venn så på de tre brødrene og sa: Dette skal vi ordne på en
meget rettferdig måte. La meg føye vår medbrakte kamel til
bølingen slik at de til sammen blir 36.
Jeg så på Jamal, min elskede kamel, og kom straks med innvendinger, men min venn sa bare: Overlat dette til meg, så ordner alt
seg til alles beste.
Så sa han til den eldste av brødrene: Nå har vi 36 kameler, og du
skulle ha halvparten av kamelene. Halvparten av 36 er 18, det
vil si du får en halv mer enn testamentet skulle tilsi. Du bør derfor ha all grunn til å være fornøyd.
Til den mellomste broren sa han: Du skulle ha 1/3 av kamelene.
Dette ville ha blitt 11 kameler og litt til. 1/3 av 36 er 12 kameler
så du får flere enn du opprinnelig skulle ha hatt. Du bør derfor
være godt fornøyd.
Og til den yngste sa han: Du skulle hatt 1/9 av kamelene. Dette
ville ha blitt 3 kameler og en del av en fjerde kamel. 1/9 av 36 er
4 kameler. Du har derfor ingen grunn til å være misfornøyd.
Jeg så med sorg på min Jamal og regnet med at den var tapt.
Min venn sa så: La oss nå se hvor mange kameler dette blir. Dere
har nå mottatt 18 + 12 + 4 kameler hvilket blir 34 kameler. Det
er altså to til overs. Den ene tilhører min venn her, den andre tar
jeg for å ha hjulpet dere med å dele arven på en rettferdig måte.
Alle var de godt fornøyde med arveoppgjøret, og vi kunne ri
videre på hver vår kamel.3
Hvordan kunne dette gå til?

3.

Hentet fra Malba Tahan, The man who counted - a collection of mathematical adventures,
W.W. Norton & Company 1993.
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Oppgave: 16

Det største produktet
Her er 5 brikker med tall i tillegg til
multiplikasjons- og likhetstegn. Lag
to større tall av de 5 tallene 3, 4, 5, 8
og 9.
Lag et produkt av de to tallene.
Oppgaven går ut på å sette sammen de
to tallene som gir det største
produktet.
Eksempel 34 x598=20332
Tallet kan kan bli mye større en dette.
En kan alternativt bruke andre tall,
eller finne det delestykket som gir
minst resultat.

Oppgave: 17

3
4

5
8

9
3 4



5 9 8

Kvadrater
Bruk geobrett eller
prikkark og lag
kvadrater med areal 2, 4,
5, 8, 9, 10, 13, 16, 17 og
18.

1

Arealet mellom fire
naboprikker er lik 1 som
vist på figuren til høyre.
Oppgave: 18

Magiske kvadrater
A) Legg tallene 1 til 9 i rutene i kvadratet til høyre slik at summen langs hver av radene blir 15.
B) Legg også tallene slik at summen i hver av kolonnene blir 15
i tillegg til kravet i A).
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C) Legg tallene slik at summen langs
diagonalene blir 15 i tillegg til
kravene i A) og B).
Har du klart alle de tre oppgavene, så har
du et magisk kvadrat.
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4

Løsningsforslag
Løsning oppgave: 1

Det magiske triangelet

1

1
5

6
2

4

4

6
3

2

3

Sum 9

6

2
5
5

4

1

6

Sum 11

Sum 10

1

2

3
4

3

5

Sum 12

Nå kan vi lete etter mønster:
-

Summen 9 dannes ved at de tre minste tallene plasseres i hjørnene

-

Summen 12 dannes ved at de tre største tallene plasseres i hjørnene

-

Summen 10 dannes ved at oddetallene plasseres i hjørnene

-

Summen 11 dannes ved at partallene plasseres i hjørnene
Løsning oppgave: 2

Del trekanten
3 like

3 like
3 like

4 like

3 like

6 like

Som vi ser så finnes det uendelig mange måter å dele en likesidet trekant med tre rette
linjer (pinner). Kan du finne flere måter å dele trekanten i like deler ved hjelp av tre
pinner?
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Løsning oppgave: 3

Lag et regnestykke

4



5 4



1 3 = 5 2
3 =

1 6 2

Regnestykkene med tallene 1 til 5 og tallene 1 til 6. Hva skjer når en også tar med 7?
Løsning oppgave: 4

Klarer du å legge en T?

Løsningen på T-pusselet.

T

Hus
Løsning oppgave: 5

Snu pyramiden med færrest mulig flytt

Pyramiden snudd med færrest mulig flytt.

Hva er det minste antallet brikker som må flyttes for å snu en trekant med 5 rader? Hva
med 6, 7 eller 8 rader? Finnes det et system i minste antallet flytt etter som antallet rader
i trekanten øker?
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Løsning oppgave: 6

A)

Ta bort 5 fyrstikker
få 4 kvadrater
D)

Ta bort 5 fyrstikker
få 3 kvadrater

Fyrstikk-kvadrater

B)

C)

Ta bort 4 fyrstikker
få 4 kvadrater

Ta bort 3 fyrstikker
få 4 kvadrater
F)

E)

Ta bort 4 fyrstikker
få 3 kvadrater
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Løsning oppgave: 7

Plassér gjerdene

Figuren viser hvordan de tre pinnene skal legges for å inngjerde hver prikk.

A)

B)

C)

D)

Løsning oppgave: 8

Terning-pussel

Sett ring rundt den utbrettede terningen som kan brettes sammen til en riktig terning.

A

B
C

D

E
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Løsning oppgave: 9

“Åtte ombord”

Ingen på samme rad, kolonne og
på diagonalene

Løsning oppgave: 10

Ingen dronninger kan slå hverandre
og ingen på diagonalene

Vreng en genser - “Gummistrikkgeometri”

Slik vrengte vi genseren: Dra genseren over hodet og frem på de sammenbundne
armene. Betrakt genseren som et rør hvor armene stikker inn
i hver sin ende av røret. Vreng “genser-røret” ved å ta tak i
innsiden av høyre erme og dra den ut gjennom venstre armhull. Dra hele genseren gjennom venstre armhull til den blir
hengende rettvent over armene. Stikk hodet gjennom hodehullet og dra resten av genseren over hodet. Stikk armene ut
gjennom armhullene, og genseren er vrengt.
På tilsvarende måte kan vi vrenge en bukse dersom vi binder sammen beina.
Oppgaven er hentet fra boka: Gummistrikkgeometri - fra matematikken magiske skattekiste, utgitt ved Vitensenteret.
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Løsning oppgave: 11

Speilmønster

De stiplede linjene antyder plasseringen av speilene.

1.

4.

3.

2.

Forsøk å finn flere varianter av mønster med utgangspunkt i disse grunnfigurene.
Løsning oppgave: 12

En fyrstikkoppgave

Fire kvadrater med ulik størrelse

Løsning oppgave: 13

Fire kvadrater med lik størrelse

Oppmåling av vann

En framgangsmåte kan være:
1. Fyll opp 10 dl-målet.
2. Tøm 6 dl over i 6 dl-målet. Det er nå 4 dl tilbake i 10 dl-målet.
3. Tøm innholdet i 6 dl-målet over i mugga.
4. Tøm de 4 dl i 10 dl-målet over i 6 dl-målet.
5. Fyll opp 10 dl-målet.
6. Tøm over 2 dl fra 10 dl-målet slik at 6 dl-målet bli fullt.
7. Det er nå 8 dl igjen i 10 dl-målet.
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Løsning oppgave: 14

Mysteriet med det forsvunnede kvadrat

Dersom du legger en linjal langs kanten på oversiden av de to figurene, vil du se at skråkanten til
den øverste trekanten buer litt nedover, mens
skråkanten på den nederste trekanten buer litt
oppover. Det kommer av at skråen til de to trekantene er litt forskjellige. Det samme finner du om du
beregner arealene:
Arealet av enkeltdelene = 1/2(8 x 3) (stor trekant)
+ 1/2(5x2) (liten trekant) + 8 + 7 = 32
Arealet av enkeltdelene pluss det mystiske arealet
= 32 + 1 = 33
Arealet av hele trekanten når en trekker en linje
fra øverste høyre hjørne til venstre hjørne
= 1/2 (13x5) = 32,5
Løsning oppgave: 15

Kamelproblemet

Dersom vi regner sammen de opprinnelige delene av arven som brødrene skulle ha, blir
dette:
1/2 + 1/3 + 1/9 = 9/18 + 6/18 + 2/18 = 17/18
som tilsammen blir 33,05 av de 35 kamelene de hadde arvet. Det betyr at faren hadde i
utgangspunktet ikke fordelt alle kamelene til sønnene sine. Det var nesten to kameler til
overs. Når så den medbrakte, Jamal, regnes med, blir det nøyaktig to kameler til overs,
og alle brøkdelene går opp i “hele” kameler.
17/18 av 36 kameler bli akkurat 34 kamler. Halvparten av 36 blir 18 kameler, 1/3 er 12
kameler og 1/9 er 4 kameler, og de to hjelperne kan ri bort på hver sin kamel.
Løsning oppgave: 16

Det største produktet

Vi har funnet ut at det største produktet må være: 94 x 853 = 80182

- 39 -

Matematikkløypa

Løsning oppgave: 17

Kvadrater

Vi har funnet følgende kvadrater:
2

5
10

8

17

9
18

13

4

16

8 1 6
3 5 7
4 9 2

=1
5

=15

Vi har funnet følgende løsning:

=15

Magiske kvadrater

=15

Løsning oppgave: 18

=15
=15
=15
5
=1
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Appendix A
A.1

Kopieringsmaler

Rutenett til “Kvadratiske ruter”
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A.2

Hundrekart
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A.3

Åtte ombord
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A.4

“Speilsymmetrier”

Grunnmønster

Mønster

1.
Plasser vinkelspeilet slik
at denne rosa dannes.

2.
Plasser vinkelspeilet slik
at denne rosa dannes.

3.
Plasser vinkelspeilet slik
at denne rosa dannes.

4.
Plasser vinkelspeilet slik
at denne rosa dannes.
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A.5

“Mysteriet med det forsvunnene kvadrat”
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A.6

Det største produktet

1 2 3 0
4 5 6 =
7 8 9

: - +
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A.7

Prikkark
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