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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 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!
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Vad är sannolikheten att den snurrande nålen inte visar 

ett blått fält.

a) 16,67 %          b) 66,67 %          c) 40 %          d) 50 %          e) 60 %

1

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

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

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

2

Vilket av följande uttryck har det minsta värdet?

a) 20 ∙ 16          b)                  c) 2016          d) 12016          e) 2 + 0 + 1 + 6

3

Vilken proportion av området till höger är vitskuggat?

a)            b)            c)            

d)            e) 

4

Talserie:  Vilket nummer kommer härnäst i den följande sekvensen?

121  ›  110  ›  88  ›  55  › |||

a) 1          b) 11          c) 22          d) 33          e) 44

5

I ett flervalsprov är varje rätt svar värt 2 poäng och för varje fel svar dras ett halv 

poäng bort. Av 50 frågor svarar Martin rätt på 40 och fel på resten. Hur många poäng 

får han totalt?

a) 60          b) 70          c) 75          d) 80          e) 90

6
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11 Beräkna:

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

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

8 Beräkna:          ∙             

a)             b)             c)            d)             e) 1

Att asfaltera en 5 meter lång garageuppfart kostar 6300 kr. Priset för asfaltering är 

600 kr/m2. Hur bred är garageuppfarten?

a) 1,8 m          b) 1,9 m          c) 2,0 m          d) 2,1 m          e) 2,2 m

9

4

Beräkna:   2,5 +   −

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

7
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10 I en liten påse finns det 6 blå och 9 röda kulor i samma storlek. Du väljer två slumpmäs-

siga kulor utan att kolla. Vad är sannolikheten att både kulorna är röda?

a)             b)             c)             d)             e) 54 
–
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12 Pentagonens area är 22 cm2. Vad är pentagonens omkrets?

a) 16          b) 16 +    2          c) 16 +    3          

d) 16 +    6          e) 16 +    8
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Värdet hos en aktie sjunker den första dagen med 50 %. På den andra dagen ökar ak-

tiens värde med 50 %. På den tredje dagen sjunker värdet med 50 % igen. Hur många 

procent måste aktievärdet öka med på den fjärde dagen för att nå ursprunliga värdet?

a) 0 %         b) 50 %          c) 98 %       d) 167 %          e) 295 % 

14

13 Philip 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

5

En rektangel med sidlängden 3 cm och 6 cm är indelad i tre områden av samma storlek, 

två trianglar och en parallellogram, som visas på bilden till höger. 

(Obs: Figuren är inte skalenlig!)

Bestäm längden x.

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

17

15 Sex studenter är 7, 8, 9, 10, 11 och 12 år gamla. Två av de sex studenterna ska slump-

mässigt väljas. Vad sannolikheten att skillnaden i ålder för dessa två studenter är minst 

3 år?

a) 20        b) 33        c) 36        d) 40        e) 46

16 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
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Beräkna:   (0,02)-1 = ... 

a) 20            b) 30            c) 40           d) 50          e) 60

19

6

Beräkningen är kodad:  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 

18

Ur en låda med röda och blå bollar av samma storlek är sannolikheten för att välja en 

blå boll utan att titta 60%. Genom att ersätta två blå bollar med två röda bollar, blir 

sannolikheten att välja en röd boll utan att titta 50%.

Hur många bollar finns det i lådan?

a) 40            b) 36            c) 20           d) 24          e) 18

20


