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Svarshäfte nr.

DELPROV 9

DTK i

Delprovet innehåller 20 uppgifter.

Anvisningar
Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra graﬁska framställningar. Materialet är hämtat från olika källor. Eftersom det lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang,
har vissa tillägg ibland gjorts för att förklara en del begrepp och förhållanden.
Uppgifterna ska lösas med hjälp av den information som ﬁnns på respektive uppslag.
Till varje uppgift ﬁnns det fem svarsförslag. Välj det som bäst besvarar frågan.
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Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som
uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var
skillnaden?
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Vattenståndet i Mälaren. Medelvärde, minimivärde och maximivärde för varje månad 1996 samt månadernas normalvärde.
Meter över havet (m.ö.h.).

Det högsta vattenståndet som uppmättes i Mälaren 1996
var ungefär 0,55 m.ö.h. och det lägsta vattenståndet ungefär
0,21 m.ö.h. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta
vattenståndet var 0,34 meter (0,55 – 0,21). Rätt svar blir
alltså C, det svarsförslag som bäst besvarar frågan.

Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden.
Markera tydligt.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
På nästa sida börjar provet som innehåller 20 uppgifter.
Provtiden är 50 minuter.
BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.
Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.

Barnfamiljers middagsvanor

Andelen hushåll där middagsmålets huvudrätt tillagades i ugn, redovisat för fyra olika dagar.
Fördelning efter mammans typ av yrke (vänstra diagrammet) respektive mammans högsta
utbildning (högra diagrammet).

Andelen hushåll där middagsmålets huvudrätt tillagades genom stekning, redovisat för fyra
olika dagar. Fördelning efter mammans typ av yrke (vänstra diagrammet) respektive mammans yrkesarbetstid (högra diagrammet).

I en studie från 1984 redogjorde ett antal
barnfamiljer från Uppsala och Umeå för sina
matvanor, till exempel för vilken typ av mat
de åt, hur maten tillagades och när på dygnet måltiderna intogs. Diagrammen är hämtade från denna studie. n = antalet studerade
hushåll.

Andelen hushåll som åt efterrätt vid
middagsmålet, redovisat för fyra olika
dagar. Fördelning efter mammans typ
av yrke.
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Uppgifter
1. Studera hushållen där mammorna var tjänstemän utifrån hur middagsmålets
huvudrätt tillagades vardag 2. Hur många fler var de hushåll där maten
stektes än de hushåll där maten tillagades i ugn?
A

15

B

25

C

35

D

45

E

55

2. Studera grupperna av hushåll utifrån i vilken omfattning middagsmålets huvudrätt
tillagades genom stekning. Vilket svarsförslag är korrekt?

		

Vardag 1

Vardag 2 Lördag		 Söndag

A

Heltidsarbetande mammor

45 %

37 %

38 %		 40 %

B

Heltidsarbetande mammor

40 %

37 %

32 %		 40 %

C

Deltidsarbetande mammor

53 %

36 %

44 %		 46 %

D

Ej yrkesarbetande mammor

58 %

42 %

41 %		 63 %

E

Ej yrkesarbetande mammor

58 %

42 %

46 %		 58 %
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Personbilar
Antalet personbilar i Sverige 1992–2003 uppdelat efter bestånd, inregistreringar, skrotningar och avregistreringar. För åren 2002 och 2003 finns
även en redovisning för varje månad.
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1

Personbilar som avförts ur bilregistret på grund av att de varit avställda mer än tre år i följd och registreringsavgiften är obetald.

Uppgifter
3. Identifiera det år då antalet avställda personbilar var som minst. Hur många
personbilar i trafik gick det per avställd personbil detta år?
A

2,2

B

4,7

C

6,4

D

9,0

E

15,5
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4. Hur många fler avregistreringar gjordes under andra kvartalet 2002
än under fjärde kvartalet samma år?
A

5 159

B

16 675

C

21 133

D

62 210

E

126 618

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Finnhamn i Stockholms skärgård
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Uppgifter
5. På vilket avstånd och i vilken riktning, fågelvägen, ligger ångbåtsbryggan i förhållande till Stora Jolpans sydligaste belägna grillplats?
A

900 meter i nordostlig riktning

B

900 meter i nordvästlig riktning

C

1 050 meter i ostlig riktning

D

1 050 meter i nordvästlig riktning

E

1 050 meter i nordostlig riktning

6. Hur stor area har ön Lilla Jolpan?
A

1 000 m2

B

60 000 m2

C

100 000 m2

D

300 000 m2

E

600 000 m2
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Läkemedelsbehandling av epilepsi

Kostnader för antiepileptika (preparat för behandling av epilepsi), uttryckt
som kronor per 1 000 invånare i olika län 1999.

Förbrukning av några antiepileptika i Sverige 1990–2000, uttryckt
som antal definierade dygnsdoser (DDD) per 1 000 invånare och
dag.
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Lamotrigin

Gabapentin

Förskrivning av Lamotrigin respektive Gabapentin i Sverige 1999, fördelat på åldersgrupper
och uttryckt som DDD per 1 000 invånare och dag.

Uppgifter
7. Med hur mycket minskade förbrukningen av karbamazepin från 1996
till 1997?
A

25 procent

B

35 procent

C

50 procent

D

65 procent

E

75 procent

8. År 1999 hade Hallands län 273 537 invånare. Hur stora var länets kostnader
för antiepileptika detta år?
A		

83 400 kronor

B		

834 000 kronor

C		

8 340 000 kronor

D		 83 400 000 kronor
E		8 340 000 000 kronor
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Reningsverk i Sverige
Antalet reningsverk och därtill anslutna personer i Sverige 2002, fördelat på län, avrinningsregion, storleksklass1 respektive reningsmetod. Tabellen innehåller även uppgifter om hur många av reningsverken som låg
vid kusten. Dessutom redovisas jämförande statistik från sex år under perioden 1987–2000.

1

Avser reningsverkens kapacitet, dvs. antalet personer som kan vara anslutna.
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Uppgifter
9. Studera reningsverkens olika storleksklasser. Till vilken storleksklass var
minst antal personer anslutna?
A

2 001–10 000

B

10 001–20 000

C

20 001–50 000

D

50 001–100 000

E

100 001–

10. Studera det totala antalet personer som var anslutna till reningsverk vid
kusten 2002. Hur stor andel av dem var anslutna till reningsverk med
Öresund som avrinningsregion?
A

1/20

B

1/10

C

1/8

D

1/4

E

1/2
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Kulturevenemang
Teater- och dansföreställningar samt konserter

Visningar för grupper på museer och konsthallar

Visningar av biograffilmer

Kulturprogram hos studieförbunden

Kulturevenemang med statligt stöd i Sverige några år under perioden 1998–2005, uppdelade på
fyra kulturinriktningar.
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Uppgifter
11. Vilket av cirkeldiagrammen beskriver hur antalet evenemang var
fördelat på de olika kulturinriktningarna 2005?
Teater- och dansföreställningar samt konserter

Visningar av biograffilmer

Visningar för grupper på museer och konsthallar

Kulturprogram hos studieförbunden

A

D

B

C

E

12. Vilket av svarsförslagen anger den största förändringen i antal
evenemang räknat?
A

Antalet teater- och dansföreställningar samt konserter 2004 och 2005.

B

Antalet visningar för grupper på museer och konsthallar 1998 och 2000.

C

Antalet visningar för grupper på museer och konsthallar 2004 och 2005.

D

Antalet visningar av biograffilmer 2002 och 2004.

E

Antalet kulturprogram hos studieförbunden 2004 och 2005.
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Virkesproduktion och konsumtion av trävaror och papper
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Virkesproduktion, konsumtion av trävaror samt konsumtion av papper1 i några länder och regioner under ett år i början av 1990-talet. Miljoner kubikmeter
(milj m3). Pilarna anger nettoflöden (dvs. skillnaden mellan import och export) av timmer och träprodukter mellan olika länder och regioner. Pilarnas bredd
svarar mot handlad volym.

1

Konsumtionen av papper är omräknad i virkeskonsumtion. Ett ton papper motsvarar 3,4 kubikmeter virke.

Uppgifter
13. Hur stor andel av Rysslands sammanlagda konsumtion av trävaror
och papper utgjorde konsumtionen av trävaror?
A

25 procent

B

35 procent

C

50 procent

D

75 procent

E

90 procent
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14. Identifiera de länder eller regioner vars virkesproduktion var mindre än landets/
regionens sammanlagda konsumtion av trävaror och papper. Hur stor var skillnaden mellan produktion och konsumtion för dessa länder/regioner
tillsammans?
A

40 miljoner m3

B

100 miljoner m3

C

140 miljoner m3

D

200 miljoner m3

E

250 miljoner m3
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Vädret i Simrishamn

Luft- och vattentemperaturen i Simrishamn, dag för dag den 2–26 juli 1952. I figuren anges
även molnighet, vindstyrka och vindriktning för respektive dag.
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Uppgifter
15. Vilken dag avses?
Vattentemperaturen var under 15 °C och lufttemperaturen över 15 °C. Det var
mulet och vinden var måttlig.
A		 3 juli
B		 5 juli
C		 8 juli
D

11 juli

E

13 juli

16. Hur många dagar var det ”klart till halvklart” med måttlig vind, och
hur många dagar var det ”mulet” med en vattentemperatur under
12 °C?
A

3 respektive 1 dagar

B

3 respektive 2 dagar

C

3 respektive 4 dagar

D

4 respektive 4 dagar

E

4 respektive 5 dagar
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Systembolagets försäljning
Total volym: 23,4 miljoner liter
Övrig sprit 1,4%
Aperitif/bitter 1,4%
Likör 5,9%

Whisky 34,6%

Okryddat
brännvin
35,1%

Punsch 1,1%
Rom 1,7%

Gin 6,2%

Kryddat brännvin
8,9%

Armagnac, cognac,
brandy 3,6%

Olika typer av spritdrycker och deras procentuella
andel av Systembolagets sålda totalvolym av spritdrycker 2001.

Total volym: 124,2 miljoner liter
Champagne 0,4%

Övrigt vin 1,1%

Mousserande vin
2,8%

Glögg och
glühwein 2,3%

Rosévin 1,2%
Starkvin 3,4%

Vitt vin 32,3%
Rött vin 56,6%

Olika typer av vin och deras procentuella andel av
Systembolagets sålda totalvolym av vin 2001.
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Total volym: 156,0 miljoner liter
Porter/stout 0,5%
Ale 1,7%
Mörk lager 2,7%

Övrig starköl 0,5%

Ljus lager 94,7%

Olika typer av öl och deras procentuella andel av
Systembolagets sålda totalvolym av öl 2001.

17. Hur mycket mer rött vin än vitt vin såldes 2001?
A

24,3 miljoner liter

B

30,2 miljoner liter

C

40,1 miljoner liter

D

70,3 miljoner liter

E

110,4 miljoner liter

18. Jämför den totala volymen sålt öl med den totala volymen sålt vin. Hur mycket
större var volymen öl, procentuellt sett?
A

15 procent

B

20 procent

C

25 procent

D

30 procent

E

35 procent
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Näringsstrukturen i Arvidsjaur 1860–1975
1860

1900

1950

1975

Förvärvsarbetande i Arvidsjaurs socken procentuellt fördelade på olika sektorer och näringsgrenar åren 1860, 1900, 1950 och 1975. För åren 1950 och 1975 anges även andelen förvärvsarbetande i Arvidsjaur centralort för varje näringsgren samt det totala antalet förvärvsarbetande
i socknen.
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Uppgifter
19. Hur många färre förvärvsarbetade inom jord- och skogsbruket 1975
jämfört med 1950?
A

200

B

600

C

1 200

D

1 900

E

2 500

20. Hur stor andel av de förvärvsarbetande år 1900 var sågverksarbetare?
A

13 procent

B

16 procent

C

58 procent

D

83 procent

E

97 procent
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER,
KONTROLLERA DINA SVAR.

