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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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Svante bakar en stor sockerkaka för sin mammas födelsedag. Han häller 3 liter mjölk
i smeten och börjar vispa. Efter ett tag upplever han smeten för hård och tillsätter
ytterligare 100 ml mjölk.

Hur mycket mjölk använder Svante till sockerkakan?

a) 3100 ml b) 103 ml c) 3100 l d) 31 l e) 103 l

Fråga 1 F

Figuren till höger är en kvadrat med sidlängden
14 cm som är uppdelad i ett antal mindre
kvadrater av samma storlek.

Beräkna arean av det markerade området.

a) 16 cm2 b) 17 cm2 c) 32 cm2 d) 34 cm2 e) 68 cm2

Fråga 2 F

Summan av tre på varandra följande heltal är 174. Vilket är det största av de tre
talen?

a) 56 b) 57 c) 58 d) 59 e) 60

Fråga 3 F

Alex vill skriva ut 90 kopior av ett dokument som består av 20 sidor. Kl. 13:15
ringer han tryckeriet Pangea och gör en utskriftsorder. Tryckeriet anger att det tar
3 minuter att skriva ut 100 sidor.

När kan Alex hämta sin utskrift tidigast?

a) 14:09 b) 14:15 c) 16:00 d) 17:45 e) 20:45

Fråga 4 FF
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Adam ritar en förstoring av figuren till vänster i en viss skala. Vilken punkt hamnar
utanför den förstorade bilden när Adam har ritat klart?

a) A b) B c) C d) D e) Ingen av punkterna

Fråga 5 FF

Kvadraten ABCD delas in i mindre kvadrater
som figuren till höger visar.

Vilket är förhållandet mellan den skuggade
arean och den oskuggade arean?

a)
11

21
b)

21

11
c)

11

32
d)

32

11
e)

21

32

Fråga 6 FF
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Trianglarna i figuren ovan är liksidiga. Sidan AG är 24 cm lång. Vad är omkretsen
av figuren?

a) 36 cm b) 48 cm c) 54 cm d) 60 cm e) 72 cm

Fråga 7 FFF

Bilden ovan visar en serie av kvadrater bestående av vita och blåa enhetsrutor.
Vilken figur i serien innehåller exakt 1000 st. blåa enhetsrutor?

a) 111:e b) 200:e c) 222:a d) 333:e e) 350:e

Fråga 8 FFF

I de omarkerade rutorna placeras talen 1-10 på
så sätt att varje rad och varje kolumn innehåller
exakt två tal. Talen som ligger under den stora
kvadraten anger produkten av talen i varje
kolumn och talen till höger om kvadraten anger
produkten av talen i varje rad.

Vilket tal ska stå i rutan med frågetecknet?

a) 4 b) 8 c) 3 d) 2 e) 5

Fråga 9 FFFF
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I uppställningen nedan representerar varje bokstav en siffra. TWO är ett tresiffrigt
tal och FOUR är ett fyrsiffrigt sådant, där vi vet att F = 1 och R = 6.

Bestäm det största värde som summan T +W kan anta.

a) 11 b) 12 c) 13 d) 14 e) 15

Fråga 10 FFFF

Våg 1 och Våg 2 befinner sig i jämvikt. Hur många kvadrater måste man lägga i den
tomma vågskålen för att Våg 3 också ska vara i jämvikt?

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

Fråga 11 FFFFF
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På var och ett av korten A,B,C,D och E står ett tal. Korten är placerade på
ett bord med talsidan nedåt. Under varje kort står summan av talen på de övriga
korten.

Vad är summan av alla tal på korten?

a) 36 b) 38 c) 39 d) 40 e) 42

Fråga 12 FFFFF

5


