Övningsblad 4.1 D
Blandade procent- och promilleuppgifter
1 Filmjölk innehåller 1,2 ‰ kalcium. Hur mycket kalcium finns det i 250 g filmjölk?

2 En hösttermin var det 856 nya elever som började på gymnasieskolorna i en
kommun. Av dem var det 759 elever som kom in på sitt förstahandsval.
Hur många procent av eleverna kom in på sitt förstahandsval?

3 Det fanns 284 platser på naturvetenskapsprogrammet. Totalt var det 226 elever som
började på naturvetenskapsprogrammet. Hur många procent av platserna på
naturvetenskapsprogrammet stod tomma?

4 Kevin köpte ett par målvaktshandskar. Tidigare kostade de 699 kr, men nu var priset
sänkt med 30 %. Vad fick Kevin betala för målvaktshandskarna?
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5 Mona hade en blogg. På ett år fick hon 13 428 kommentarer. Av dem var 107
kommentarer så elaka att hon tog bort dem. Hur många promille av kommentarerna
var elaka?

6 Jenny betalar 32 % av sin lön i skatt. En månad betalade hon 8 768 kr i skatt.
Hur mycket fick hon i lön den månaden?

7 År 1963 gifte sig 53 480 par. Av dem var det 19 818 par som firade guldbröllop 50 år
senare. Hur många procent av paren firade guldbröllop?

8 I Sverige plockas ungefär 15 000 ton vilda bär (lingon, blåbär och hjortron) för
försäljning under ett genomsnittligt år. Det motsvarar ungefär 3 % av alla bär som
växer i skogarna. Hur många ton bär växer i skogarna?
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9 I januari 2013 var Sveriges elförbrukning 17 196 GWh.
a) Kärnkraftverken producerade 6 319 GWh.
Hur många procent av elen kom från kärnkraft?
b) Vindkraften producerade 4,3 % av den el som förbrukades. Hur många GWh el
producerade vindkraftverken?

10 På Gotland bor 57 200 personer året runt. Av dem bor 42 % utanför tätorterna.
Hur många personer bor i tätorterna? Avrunda till tusental.

11 Den svenska tv-marknaden består av totalt 4,9 miljoner hushåll. Av dessa ser cirka
350 000 hushåll enbart på fri-tv, medan övriga har någon form av betal-tv.
Hur många procent av hushållen har betal-tv?

12 Totalt tittade en genomsnittsperson 98 minuter om dagen på tv år 2010.
En sportkanal hade 7 ‰ av tittartiden. Hur många minuter tittade
genomsnittspersonen på sportkanalen under ett år?
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