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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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Hur många gånger större är 198 än sin siffersumma?

(Siffersumman av exempelvis 234 är 9)

a) 2 b) 11 c) 18 d) 22 e) 180

Fråga 1 F

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 2 F

När Anton var 7 år, var Felix 11 år gammal. När Felix var 13 år, var Pelin 5 år gammal.

Hur gammal är Pelin när Anton är 19 år gammal?

a) 13 år b) 15 år c) 17 år d) 19 år e) 21 år

Fråga 3 F

Vi har följande information om klass 8A:

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 8A?

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

Fråga 4 FF
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Kvadraten ABCD delas in i mindre kvadrater som
figuren 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 5 FF

Trianglarna i figuren är liksidiga. Längden 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 6 FF

Nedan följer 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 7 FFF
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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 8 FFF

Den största gemensamma delaren på två tal a och b med a <b är 7. Den minsta
gemensamma multipel av a och b är 42. Hur många talpar (a, b) uppfyller dessa
egenskaper?

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

Fråga 9 FFFF

Bokstäverna A, E, H, M och T sätts samman så att varje bokstav förekommer exakt
en gång. På detta sätt skapas 120 ord, till exempel MATHE eller TEAMH. Dessa
120 ord sorteras alfabetiskt.

Vad är det 49: e ordet?

a) EATHM b) ETMHA c) HAEMT d)HAETM e) HEAMT

Fråga 10 FFFF

Figuren som visas till höger består av sex identiska
kvadrater. Det finns en mus vid punkt A och en
ostbit vid punkt B. Musen kan bara röra sig på
kvadratens sidor i rutnätet.

Hitta antal kortaste vägar från A till B.

a) 13 b) 14 c)15 d) 22 e) 23

Fråga 11 FFFFF
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Alice, Beatrice och Klara hyr en lägenhet och delar den totala kostnaden lika. Tyvärr
har Klara ännu inte fått sin lön. Därför betalar Alice 60 procent och Beatrice 40
procent av den totala kostnaden. Hur mycket pengar är Klara skyldig Alice om hon
är skyldig Beatrice x kr?

a)
3x

2
b) 2x c) 3x d)

27x

7
e)4x

Fråga 12 FFFFF
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