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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 12 uppgifter.

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

-Det finns 3 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       = 1 poäng.

- Varje fråga kan ge 3-5 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 48.

- Resultatet från andra omgången kommer att meddelas till din lärare prelimärt måndag den 21 
mars 2016.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!



Jag räknar upp alla tal högt från 29 till 99. För varje tal behöver jag exakt en sekund. 

Hur lång tid behöver jag totalt för alla tal?   

a) 1 min 9 s          b) 1 min 10 s          c) 1 min 11 s          d) 1 min 12 s          e) 1 min 19 s

1

En myra vandrar runt i figuren nedan. Hur många meter har den vandrat om den har gått runt ett 
varv?

a) 11 m          b) 19 m          c) 22 m         d) 24 m          e) 29 m

2

3 m

8 m

En kvadrat har delats in i åtta bitar. Vilken av svarsalternativen är inte en del av kvad-

ratten nedan?

a)            b)            c)            d)            e) 

3

I en cykelaffär finns det totalt 7 trehjuliga och tvåhjuliga cyklar. Tillsammans har de 19 

st hjul. Hur många tvåhjuliga cyklar finns det?

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

4
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En väska innehåller 102 kulor, som skall fördelas mellan 7 barn. Hur många kulor måste 

man lägga till i väskan för att antalet kulor mellan barnen skall vara jämt fördelat?

a) 1         b) 2          c) 3          d) 4          e) 5

5

A, B, C och D är fyra på varandra följande heltal, t.ex. 2, 3, 4, 5 eller 14, 15, 16, 17.  

Ett av svarsalternativen nedan gäller inte, vilket?

a) C - A=  D - B         b) C = A + 2          c) D = A + 3          d) B - A =D - C          e) A + C = B + D 

6

Ett glas som är helt fullt med mjölk väger totalt 370 gram. När mjölken är fylld till 

hälften av glaset väger det 290 gram totalt. Hur mycket väger glaset?

a) 80 gram         b) 100 gram          c) 160 gram          d) 180 gram          e) 210 gram

7

Vilken av nedanstående figur kan inte vikas ihop till en kub?

a)            b)            c)            d)            e) 

8
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9 För att bilda kanterna av fem lika stora kuber krävs 300 m rör.

Hur många kvadrater med arean 1 m2 får plats på en sida av en kub?

a) 25 st         b) 36 st          c) 49 st          d) 5 st          e) 16 st



En kvadrat med sidorna ABCD har ritats ut. Innanför finns en mindre kvadrat med 

sidlängden 3 cm. Hur lång är omkretsen på det skuggade området?

a) 16 cm          b) 14 cm c) 12 cm          d) 10 cm          e) 8 cm

11

(cm)

I denna multiplikationstabell multipliceras tre siffror både vågrät och lodrät. Du kan se 

resultatet för dessa uträkningar. Fyll i tabellen och hitta summan av de tre siffrorna i 

de grå rutorna.

a) 12          b) 13           c) 14          d) 16          e) 17

10

Beräkna:  2-1+3-2+4-3+5-4+6-5+…+101-100=?

a) 99         b) 100          c) 101          d) 102          e) 104

12
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