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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 15 uppgifter.

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

-Det finns 2 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 4-5 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 68.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!



Pangea Matematiktävling 

Ron ska klippa gräsmattan på sin tomt. Det tar 18 minuter att klippa 2/5 av den. Han 

börjar klippa klockan 10.00, vilken tid blir han klar med hela tomten?

a) 10:38          b) 10:45          c) 10:50          d) 10:52          e) 10:54

1

Selma undersöker följande siffror i talmönster: 6, 11, 16, 21, 26, … 

Vilken siffra kommer på plats 100?

a) 600          b) 502          c) 500          d) 602          e) 501

2

Du ska ta dig från punkt A till B i figuren nedan. På bilden kan du se åt vilken riktning 

du får gå. På hur många olika sätt kan du ta dig från punkt A till B?

a) 9          b) 10          c) 11          d) 12          e) 13

3

Givet det som står nedan, vad är summan av 31+33+35+…+81 ?

a) 1238          b) 1245          c) 1375          d) 1453          e) 1456

4

En bokhylla består av tre hyllor där det totalt finns 120 böcker. I hyllan längst upp finns 

det 11 st mer böcker än den i mellersta. I hyllan längst ner finns det 5 st böcker färre 

än i den mellersta. Hur många böcker finns det i hyllan längst ner?

a) 32          b) 33          c) 38          d) 40          e) 49

5



Pangea Matematiktävling 

Bilden till nedan illustrerar tre stycken våg som visar vikten på olika figurer. Utgå från 

bilden och bestäm hur mycket         väger. 

a) 3          b) 5          c) 12          d) 6         e) 5,5

9

I figuren är varje sida av kvadraterna 2 cm. Vad är det skuggade området KLMN:s area 

uttryckt i cm2?

a) 96          b) 84          c) 76          d) 88          e) 104

6

Nedan ser du figurer som består av klossar. Figur 1 har fem klossar, figur 2 har 7 

klossar och figur 3 har nio klossar. Hur många klossar har figur 30?

a) 62          b) 63          c) 64          d) 65          e) 66

7

Två cirklar är placerade i en rektangel. Radien av cirkeln är 2 cm. Hur stor area har 

rektangeln? 

a) 32 cm2          b) 24 cm2          c) 16 cm2          d) 12 cm2          e) 8 cm2

8



Pangea Matematiktävling 

Summan av motsvarande sidor på en tärning är sju. Tärningen nedan rullar med en sida 

åt gången. Vilken siffra hamnar överst på tärningen när den står på X (krysset).

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

10

Bilden till höger föreställer en kub vars sidor har vikits ut. Var och en av kanterna A, B 

och C möter en av kanterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 när du viker ihop det igen. 

Vad är summan av numrerna som A och C möter?

a) 3          b) 4           c) 5          d) 6          e) 8

11

En rektangel ABDE har sina mittpunkter i F och C. Om AB = 9 cm och BC = 13 cm vad är 

då det skuggade områdets area uttryckt i cm2?

a)             b)              c)              d)               e) 

12



Pangea Matematiktävling 

En kub består av sex sidor med olika bokstäver. Bilden till nedan visar en kub från tre 

perspektiv. Vilken bokstav ersätter skuggade området?

a) T          b) P          c) X          d) E         e) V

14

Linus börjar från siffran 7 och räknar vidare med sju siffrors mellanrum: 7, 14, 21, … 

David börjar på siffran 5 och räknar med 13 siffrors mellanrum: 5, 18, 31, … 

Vilken siffra är den lägsta gemensamma siffran som båda kommer att räkna på?

a) 42          b) 56          c) 62          d) 68          e) 70

13

Kvadraterna ABCD och EFGH är lika stora. Längden av sidorna DH = HC =CE = 6 cm.  

Hur stort är det skuggade området i cm2? 

a) 144 cm2          b) 122 cm2         c) 96 cm2         d) 72 cm2         e) 48 cm2

15


