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Pangea regler & instruktioner

Svarsblankett

Vänligen fyll i förnamn, efternamn och årskurs på svarsblanketten.

Du har 60 minuter för att lösa 12 uppgifter.

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

Maxpoäng är 33 .

, , ,  och .

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 vidare till nästa fråga.

De fullständiga poängen för uppgifterna varierar med svårighetsgrad.
Svårighetsgraden på respektive fråga är märkta på höger sida av varje fråga.
1  = 1 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 fempoängsfråga blir det ett
avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

Resultatet från första omgången kommer att meddelas till din lärare prelimärt
onsdag den 14 december 2021.

fel svar på frågan.

Matematiktävlingen

Rättning

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

Var vänlig markera dina svar tydligt.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!

Arrangör Frågorna har granskats av
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Kevin köper en citron och en avokado. Han betalar 40 kronor sammanlagt. Avokadon
är 30 kr dyrare än citronen. Vad kostar citronen?

a) 5 kronor b) 10 kronor c) 15 kronor d) 30 kronor e) 35 kronor

Fråga 1 F

Två sidblad ur en bok är utrivna som det
visas i figuren. Vilket sidnummer står det
för frågetecknet?

a) 55 b) 56 c) 57 d) 58 e) 59

Fråga 2 F

Hur många prickar har figur 5?

a) 14 b) 15 c) 17 d) 18 e) 21

Fråga 3 F

Vilken siffra döljer sig under solen?

2☼4 · 3 = 642

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

Fråga 4 FF
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Nedan följer tre beräkningar. Använd dem för att beräkna F+�− 

6 +F = 14

F−� = 5

� · = 6

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

Fråga 5 FF

Fem lag deltar i en fotbollsturnering. Varje lag möter varandra exakt en gång. Hur
många matcher spelas totalt?

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25

Fråga 6 FF

Sex barn tävlar i Tullingeloppet.

• Ella kommer på tredje plats.

• Saga kommer före Ronja men efter Lucas.

• Aylin kommer på första plats.

• Fabian slutar efter Saga men kommer inte sist.

Vem kommer på fjärde plats?

a) Saga b) Ronja c) Lucas d) Aylin e) Fabian

Fråga 7 FFF
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Nedan finns front-, sido- och toppvyn av en struktur bestående av kuber.

Vilket bland alternativen passar alla tre vyer?

Fråga 8 FFF

Sidorna i en bok numreras med tal. Varje tal består av ett antal siffror och totalt
används 264 siffror. Hur många sidor har boken?

a) 100 b) 124 c) 132 d) 189 e) 264

Fråga 9 FFFF

Bussar stannar regelbundet vid busshållplatsen ”Älvsjö”. Vi har följande information:

• Tiden mellan två bussar är alltid lika enligt tidtabellen.

• Klockan är nu 14:42.

• Den senaste bussen avgick fem minuter sedan, men den var tre minuter försenad.

• Nästa buss ska avgå kl. 14:50.

Vilken tid avgår nästnästa buss?

a) 14:55 b) 14:58 c) 15:00 d) 15:05 e) 15:06

Fråga 10 FFFF
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En familjepool fylls med vatten på 45 minuter med två kranar. Hur många minuter
skulle det ta om det i stället användes fem kranar?

a) 10 min b) 12 min c) 15 min d) 16 min e) 18 min

Fråga 11 FFFFF

Fatima tänker på ett fyrsiffrigt tal. Talet slutar på 0. Om hon raderar 0 får hon ett
annat tal som är tresiffrigt. Summan av dessa två tal är 1903. Beräkna skillnaden
mellan dessa två tal.

a) 997 b) 1337 c) 1557 d) 1777 e) olösbart

Fråga 12 FFFFF
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