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 1
Den skuggade delen av cirkeln till höger kallas för  Sektor.
Sektorn  i  figuren  här  har  en  vinkel  på  135o och  cirkelns
radie  är  lika  med  36  cm.  Använd  dessa  värden  för  att
bestämma sektorns arean. 
Obs! pi = 3,1416

 2
Den skuggade delen av cirkeln till höger kallas för Segment
och den räta linjen som begränsar sektorn kallas för Sekant
(en sekant  är  en rät  linje som skär en cirkel,  eller  annan
kurva, i två punkter). Använd de värden som visas i figuren
för att bestämma arean till den skuggade segmenten. Obs!
pi = 3,1416

 3
Det skuggade området i figuren till höger är en ”halvmåne”.
Lös följande:

a Hur stora är vinklarna i hjälptrianglarna? Varför?

b Mät  och bestäm arean till  det  skuggade området  här  i  figuren till
högern. 

Obs! pi = 3,1416

 4
Cirkeln till högern är indelat i ett antal små rutor. Du skall
bestämma värdet av talet pi med hjälp av rutorna. Räkna
antalet  rutor  som  finns  inne  i  cirkeln  och  dela  det  med
kvadraten av cirkelns radie (som i detta fall har en längd av
17 rutor).  Jämför ditt resultat  med värdet av talet p. Hur
nära pi = 3,1415926536 kunde du komma?



 5
Mät i figurerna och bestäm arean till de skuggade områdena (pi = 3,1416):

 6
Mät i figuren till höger och bestäm den totala arean till de
skuggade områdena. Obs! pi = 3,1416

 7
Här till höger har du en femhörning.

a Hur mycket är den totala summan av vinklarna inuti 
femhörningen? Varför?

b Mät i figuren och räkna ut femhörningens area.

 8
Här till höger har du en sexhörning.

a Hur mycket är den totala summan av vinklarna inuti 
sexhörningen? Varför?

b Mät i figuren och räkna ut sexhörningens area.

 9
Här till  höger  har  du  tre  punkter.  Rita  en cirkel  som går
genom punkterna. Hur gör du?



10
Här till höger har du en cirkel. Rita en liksidig triangel inne i
cirkeln vars spetsar befinner sig i cirkeln.

11
Här till  höger  har  du en cirkel.  Rita  en rätvinklig  triangel
inne i cirkeln vars hypotenusa är en diameter (som går, så
klart genom cirkelns centrum), och vars spetsar befinner sig
i cirkeln. Observera att en sådan triangel alltid är rätvinklig.
Rita triangeln på så sätt att en av kateterna blir dubbelt så
lång som den andra kateten. Testa dig fram!

12
Här till höger har du en triangel. Du känner till måtten AB,
BC och BD. Hur lång är sträckan CE?

13
En rik excentriker ritade en karta för sitt drömhus. Kartan
visas här till höger. Beräkna arean till huset.
Obs! p = 3,1416

14
Till höger ser du en rätvinklig triangel. Skuggade kvadrater
har ritas på varje sida. Mät kvadraternas sidor,  räkna dess
areor  och kontrollera  att  Pytagoras  sats  också gäller  här,
nämligen, att: 

a2 + b2 = c2 

Observera att  a är en katet,  b är också en katet, och  c är
hypotenusan.

Tack för Pytagoras!



15
Till höger har du triangeln ABC. Mät i figuren och räkna ut
arean men använd sidan AB som bas.

16
Den liksidiga triangeln till höger har en sida på
46 cm. Räkna ut arean av triangeln. 

FACIT
1 ca 1526 m2

2 ca 370 m2

3 a 60o

b

4 3,1017 med hjälp av ett 
förstoringsglas. 
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12 ca 121 m

13 ca 3400 m2.

16  ca 458,13 cm2


