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Arrangör

Pangea Regler & Instruktioner
Svarsblankett
- Vänligen fyll i förnamn, efternamn och årskurs på svarsblanketten.

 -Vi rekommenderar deltagarna att använda en blyertspenna eftersom det är enklare att redigera 
svaren. 

-Var vänlig markera Dina svar tydligt. 

Matematiktävlingen
- Du har 60 minuter för att lösa 20 uppgifter.

-Inga hjälpmedel är tillåtna t.ex. miniräknare och formelbok. 

-Det finns 5 olika svårighetsgrader.

- Noggrannhet och snabbhet är viktigt. Därför bör du inte spendera alltför mycket tid på en fråga.    
Istället bör du hoppa över uppgiften om du har spenderat för mycket tid på den och istället gå vida-
re till nästa fråga.

- Det finns bara ett korrekt svar: Om flera svarsalternativ har valts, räknas det som ett fel svar på 
frågan.

Rättning
- De fullständiga poängen för uppgifterna varierar i svårighetsgrad. Svårighetsgraden på respektive 
fråga är märkta på vänster sida av varje fråga. En       = En poäng.

- Varje fråga kan ge 1-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om 
du exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA 
poängavdrag om svaren lämnas blankt.

- Maxpoäng är 60.

- Resultatet från första omgången kommer att meddelas till din lärare prelimärt onsdag den 24 
februari 2016.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!



Pangea Matematiktävling 

Lukas arbetar som en IT-konsult. På tre timmar tjänar han 630 kr. 

Hur mycket är Lukas timlön?

a) 210 kr          b) 220 kr                 c) 230 kr          d) 235 kr          e) 240 kr

1

Om x = 3, vad är då 15 · x?

a) 15          b) 25          c) 30          d) 35          e) 45

2

Vad är hälften av      ? 

a)               b)                 c)               d)              e) 

3

Vilken proportion av området till höger är vitskuggat?

a)            b)            c)            

d)            e) 

4

Mikael väntar framför en biograf i en kö. Det är 4 personer före honom, och 5 personer 

bakom honom. Hur många personer är det i denna kö?

a) 5          b) 6          c) 8         d) 9          e) 10

5

Känn igen mönster: Vad är summan av de fyra saknade talen?

a) 20         b) 22          c) 30          d) 32          e) 42

6
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4

Detta är de första åtta talen i Fibonaccis talföljd: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Från och med 

det tredje talet är varje Fibonaccital summan av de två talen före. Vad är det 10:e talet 

i talföljden?

a) 40           b) 44           c) 55          d) 54           e) 49 

8

Fabian vill köpa pennor. Man kan köpa fem pennor i ett paket för 130 kr och tre pennor 

i ett paket för 90 kr. Fabian har 340 kr. Vad är det största antalet pennor som han kan 

köpa?

a) 9          b) 10          c) 11          d) 12          e) 13

10

Talserie: Vilket tal kommer härnäst? 

6  ›  10  ›  18  ›  34  › 66  › |||

a) 136          b) 132          c) 131          d) 130          e) 129

9

Talet 993 kan skrivas som 987 på följande sätt:  

9 · 100 + 9 · 10 - 3 · 1 = 987

Vilket tal representerar talet 2016 på samma sätt? 

a) 2010           b) 2008           c) 2006          d) 2004           e) 2002 

11

Hur många olika resultat uppkommer från dessa fem uttryck?

0,7  +  70 %  7/10  1/7

a) 0           b) 1           c) 2          d) 3           e) 4 

7
1 –
5

1 –
2

Vad är vinkeln mellan den lilla och den stora visaren i en klocka när klockan är 16.00?

a) 120°           b) 95°           c) 130°          d) 90°           e) 60° 

12



Pangea Matematiktävling 

5

Beräkna:   2,5 +     −

a) 2,5          b) 1,5          c) 1          d) 0,5          e) 0

13 1/4 –
0,25

0,35 –
0,1

15 Arda adderar fyra efterföljande heltalsmultipler av 3. Summan är 126. 

Vilket är det största av dessa tal?

a) 22        b) 33        c) 36        d) 44        e) 46

Daniel och Maria träffas första gången. Daniel frågar Maria hur gammal hon är. 

Maria svarar: “Om fyra år är jag dubbelt så gammal som åtta år sedan“. 

Hur gammal är Maria?

a) 12           b) 16           c) 20          d) 24           e) 28 

14

16 Beräkna:

1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6 + ... + 2013 − 2014 + 2015 = ...

a) 1          b) 0          c) 2015          d) 1008          e) -1007

17 Placera siffrorna 1, 2, 3, 4 i rutorna så att varje siffra förekommer en gång per rad,

en gång per kolumn och en gång per diagonal.

Beräkna summan av siffrorna i de mörkfärgade rutorna.

a) 2        b) 3        c) 4        d) 5        e) 6

18 En växt av sorten Häckoxbär växer i den 17: e kalendervecka med 20% och i den 18: e 

kalendervecka med 10%. Hur många procent har den vuxit med under dessa 2 veckor?

a) 30 %        b) 31 %        c) 32 %        d) 35 %        e) 15 %
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Trianglarna ACD, BFC och AEB är liksidiga tringlar, där sidorna är helttal. 

Omkretsen av triangeln ABC är 12 cm. 

Beräkna längden på sträckan AEBFCDA.

a) 16           b) 20            c) 24          d) 28           e) 36 

19

Kodad beräkning:  Varje bokstav ersätter en siffra. Samma siffra representerar exakt 

samma bokstav. M = 2 och Y = 7 är given. 

Beräkna summan av C+O+Y+O+T+E.

a) 14           b) 18            c) 24          d) 28           e) 34 

20


