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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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Tre kugghjul sitter ihop i en mekanisk vägg-
klocka som figuren till höger visar. Hjul A har
36 kuggar, Hjul B har 9 kuggar och Hjul C
har 12 kuggar. På en timme roterar Hjul C
två varv medurs.

Hur många varv och åt vilket håll ro-
terar Hjul A på sex timmar?

a) 3 varv medurs b) 4 varv medurs c) 4 varv moturs

d) 6 varv medurs e) 6 varv moturs

Fråga 1 F

I kvadraten ABCD är tre mindre kvadrater
med sidlängder enligt figuren inritade.

Bestäm arean av det L-formade markera-
de området. (Måtten är angivna i cm.)

a) 7 cm2 b) 9 cm2 c) 10 cm2 d) 12,5 cm2 e) 14 cm2

Fråga 2 F

Ett 0,1 mm tjockt pappersark viks exakt på mitten fem gånger. Hur tjockt blir
pappersbunten efter vikningarna?

a) 0,5 mm b) 1,0 mm c) 1,6 mm d) 3,0 mm e) 3,2 mm

Fråga 3 F
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I figuren nedan har var och en av de mindre
kvadraterna samma area.

Vilket är förhållandet mellan den blåmar-
kerade arean och den stora kvadratens area?

a) 1-3 b) 1-1 c) 1-2 d) 7-9 e) 9-19

Fråga 4 FF

I en tennisturnering deltar 5 personer. Alla
deltagare möter varandra exakt en gång.

Hur många matcher spelas sammanlagt i
turneringen?

a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14

Fråga 5 FF

Medelvärdet av fem naturliga tal är 16. När två nya tal läggs till så att man i stället
tar medelvärdet av sju naturliga tal, blir det nya medelvärdet 18.

Vilket alternativ motsvarar medelvärdet av de två nya talen?

a) 18 b) 21 c) 22 d) 23 e) 24

Fråga 6 FF
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Vi har följande information om klass 6C:

• Tio studenter i klassen sjunger i kör.

• Tolv studenter i klassen spelar teater.

• Det finns fem elever i klassen som både sjunger i kör och spelar teater.

• Antalet elever som varken sjunger i kör eller spelar teater är tre.

Bestäm hur många elever går i klass 6C.

a) 14 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30

Fråga 7 FFF

Adam är ute på stan och går in i en butik som säljer sportartiklar när han uppmärk-
sammar följande erbjudande på butikens skyltfönster:

”För varje sju pingisbollar du köper, får du tre gratis!”

Adam lämnar butiken med 74 pingisbollar.

Hur många pingisbollar har Adam betalat för?

a) 45 b) 49 c) 52 d) 53 e) 55

Fråga 8 FFF

En kub delas in i två delar med ett enda rakt snitt. Vilken av de geometriska
formerna nedan kan tvärsnittet inte motsvara?

a) Liksidig triangel b) Likbent triangel c) Rätvinklig triangel

d) Kvadrat e) Rektangel

Fråga 9 FFFF
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Bokstäverna A, O och P representerar olika siffror. PA representerar ett 2-siffrigt tal
och OPA ett 3-siffrigt tal. Antag att PA · PA = OPA. Hitta summan A + O + P.

a) 8 b) 13 c) 16 d) 19 e) 22

Fråga 10 FFFF

För att numrera sidorna i en bok använder man 2223 siffror. Numreringen börjar
med 1.

Hur många sidor har boken?

a) 643 b) 678 c) 777 d) 867 e) 1112

Fråga 11 FFFFF

I en påse finns 60 svarta, 26 röda, 25 gula, 3 gröna och 6 blåa kulor. Lisa drar kulor
ur påsen utan att titta in i påsen (och utan återläggning).

Hur många kulor behöver Lisa minst plocka upp för att vara säker på att hon
har plockat åtta kulor av samma färg?

a) 8 b) 16 c) 31 d) 32 e) 64

Fråga 12 FFFFF
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