
Räkneuppgifter

1. Godiset Smarrigt smaskens innehåller energimängden 1 500 kilokalorier per 100 gram godis.
Hur många kilokalorier innehåller ett gram godis?

2. Hur många kalorier innehåller ett gram av det godis som beskrivs i uppgift 1?

3. Skriv svaret på uppgift 2 i grundpotensform.

4. Godiset Smarrigt smaskens innehåller energimängden 1500 kilokalorier per 100 gram. Godiset
Extrasmarrigt smaskens innehåller 50 % fler kalorier per 100 gram än Smarrigt smaskens. Hur
många kilokalorier per 100 gram innehåller Extrasmarrigt smaskens?

5. Vilket är medelvärdet av energiinnehållen i Smarrigt smaskens och Extrasmarrigt smaskens?

6. Edvin vägde 68 kilogram på nyårsafton 2006. Edvin åt inte godis eller snacks på ett år och min-
skade 5,0 % i vikt. Hur mycket vägde han på nyårsafton 2007?

7. Lägesenergi kallas även potentiell energi och kan beräknas med formeln Wp=m·g·h
där Wp är lägesenergin (potentiell energi) i joule, m är massan i kilogram, g är tyngdaccelerationen
(9,81 m/s2) och h är höjden i meter.

Shiau Ji väger 58 kilogram. Hon går uppför en trappa som har 20 trappsteg och varje trappsteg är
35 centimeter högt. Hur mycket ökar Shiau Jis lägesenergi?

8. I fysiken betyder arbete kraften multiplicerat med sträckan. Kraften räknas ut som F=m·g
där F är kraften i N (newton), m är massan i kilogram och g är tyngdaccelerationen (9,81 m/s2).
Hur stort arbete har Shiau Ji i uppgift 7 uträttat? Svara i grundpotensform.

9. Effekt är arbete per tidsenhet och beräknas som P=W/t där P är effekten i watt, W är uträttat arbe-
te i joule och t är tiden i sekunder. Det tar 5 sekunder för Shiau Ji att ta sig uppför trappan
(se uppgift 7). Vilken effekt har Shiau Ji? Svara i grundpotensform.

10. Grundavgiften för el kan vara ungefär 4 000 kr. för ett år. Det innebär att även om man inte
använder någon el alls får man betala 4 000 kr. per år. Elkostnaden för att titta på TV är ungefär
25 öre per timme. Skriv upp ett uttryck där y är årskostnaden i kr. för el och x är antalet timmar
man tittar på TV. Vi antar för enkelhetens skull att det bara är TV:n som förbrukar el i huset.

11. Hur många timmar kan man titta på TV på ett år om man vill betala 4 200 kr. (se uppgift 10).
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12. Grundavgiften ökar med 12 %. Skriv upp ett uttryck där y är årskostnaden i kr. för el och x är
antalet timmar man tittar på TV (se uppgift 10).

13. Grundavgiften sänks med 14 %. Skriv upp ett uttryck där y är årskostnaden i kr. för el och x är
antalet timmar man tittar på TV (se uppgift 10).

14. En viss sorts choklad innehåller 13 kilokalorier per gram. En kalori är samma energimängd som
4,2 joule. Hur många joule innehåller ett gram choklad? Svara i grundpotensform.

15. Godiset Sura grodor innehåller 38 kilojoule per gram. En kalori är samma energimängd som
4,2 joule. Hur många kalorier innehåller ett gram Sura grodor? Svara i grundpotensform.

16. (svår) Oskar som väger 65 kilogram gör armhävningar. Han gör 35 armhävningar och mäter
avståndet mellan navel (där tyngdpunkten finns) och golvet till maximalt 40 centimeter. Oskar
vill äta lika mycket kemisk energi i form av godis som han använt sig av när han gjorde armhäv-
ningarna. Godiset innehåller 1 500 kilojoule per 100 gram. Hur många gram kan han äta?

Källa:
NE (enkel): energi, joule, kraft, kalori, effekt
NE (lång): energiprincipen, arbete, potentiell energi
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