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

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

2

I en kvadrat finns det två liksidiga trianglar som korsar varandra, se figur nedan. 

Hur många grader är den utfrågade vinkeln?

a) 150        b) 170        c) 100         d) 110         e) 120

3

Variabeln a och b kan vara vilket tal som helst mellan 1 till 2013. Vad är största möjliga 

värdet som kan erhållas från uttrycket  ?

a) 4025         b) 2016          c) 4024          d) 4026          e) 1337

4

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

a)            b)            c)            d)            e) 

1

För att räkna ut antalet sidor i en bok så används det 852 st siffror. Hur många sidor 

består boken av?

a) 320         b) 310          c) 305          d) 303          e) 321
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De två första bilderna visa att båda vågarna har exakt samma vikt.  Hur många kvadra-

ter behövs det på den tredje bilden på den högra vågen för att det ska vara jämvikt?

a) 8         b) 9          c) 10          d) 12          e) 15

8

Tre personer väger i genomsnitt 75 kg. Sex andra personer väger i genomsnitt 66 kg. 

Vad väger alla dessa nio personer i genomsnitt tillsammans?

a) 70,5 kg         b) 68 kg          c) 70 kg          d) 65 kg          e) 69 kg 
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En persisk matta har placerats på en golv med kvadratiska plattor. 

Hur stor del av golvet är inte täckt?

a) 16/36          b) 5/9   c) 11/36          d) 22/30          e) 4/6

6

I en strumpa finns 6 liknande bollar numrerade från 1 till 6. Peter väljer slumpmässigt 

två bollar med ett grepp och utan att titta. Han ställer dem bredvid varandra. Resulta-

tet är ett 2-siffrigt tal. Bestäm sannolikheten att detta tal kan delas med fyra.

a) 3/10         b) 1/4          c) 2/8          d) 7/30          e) 8/30
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Beräkna: 

a)                 b)               c)               d)                e) 
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Längden av AB = AD =   130 cm.

Triangeln ABE och kvadraten BCDE har samma area.

Beräkna arean av kvadraten BCDE. 

OBS: Bilden är inte skalenlig.

a) 5,5 cm2          b) 6 cm2           c) 7,5 cm2          d) 8 cm2          e) 10 cm2

11 √

Vinkeln a, b, c  av en triangel där a <b <c  har ett förhållande av 2: 3: 4. 

Beräkna vinkeln C.

a) 50°         b) 60°           c) 70°          d) 80°          e) 90°
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