
Lösningar PMT 2021-22 År 5 Final

Fråga 1 Svar: a)

Lösning:
Pappret viks två gånger och man klipper två hål i pappret.
När det vecklas ut blir det 4 hål (dubbelt så många).
Hålen är dubbelt så stora som det man klipper ut.
_________________________________________________________________________
Fråga 2 Svar: b) 10340
Lösning:
• Talet måste börja på minst 5 och sluta på samma tal dvs 5, för att det ska komma efter 5005 och
vara ett palindromtal.
• De två mittersta siffrorna i talet behöver vara lika för att talet ska vara ett palindromtal.
5115 och 5225 är de två första som kommer efter 5005.

5115 + 5225 = 10 340
_________________________________________________________________________
Fråga 3 Svar: b) 63 m

Lösning:

Sidlängderna i spiralen blir (se bild):

3 · 7 = 21m

2 · 6 = 12m

2 · 5 = 10m

2 · 4 = 8 m

2 · 3 = 6m

2 · 2 = 4m

2 · 1 = 2m 21+12+10+8+6+4+2 = 63 m

_________________________________________________________________________

Fråga 4 Svar: c) 80 min

Lösning:

Snigeln kryper förbi 12 kvadratsidor på vägen dit. (rödmarkerade i bilden)

Det tar 60 minuter dit och 60/12 = 5 minuter för varje kvadratsida.
På vägen tillbaks kryper snigeln förbi 16 kvadratsidor, så då tar det 16 · 5 = 80 minuter.
_________________________________________________________________________



Fråga 5 Svar: a) 22

Lösning:

(obs, 4 och 5 på hundratals platserna kan byta plats och beräkningen stämmer ändå.)
Summan av siffrorna i rutorna är 1+4+5+7+5= 22
_________________________________________________________________________
Fråga 6 Svar: d) 28

Lösning:

Finn ett mönster:

Mönstret:
När man multiplicerar de angränsande talen blir det alltid 1 mindre än om man multiplicerar
det valda talet med sig själv, kvadrerar talet.
Om de två angränsande talen ger produkten 195, så är kvadraten av Hannahs tal 1 mer, dvs
196.

14 · 14 =196
Summan av de angränsande talen 13+15 = 28

_________________________________________________________________________
Fråga 7 Svar: c) 17

Lösning:
Finn ett mönster:

_________________________________________________________________________



Fråga 8 Svar: d) hatt 4

Lösning:
Hitta det som gör att endast ETT påstående är sant och de andra är falska:

• Om det som står på hatt 1 är sant, så blir påståendet på hatt 4 sant. Och dessutom
blir det ytterligare ett påstående som stämmer om bollen ligger under hatt 3. Alltså
kan det som står på hatt 1 inte vara sant.
• Om det som står på hatt 2 stämmer, så är de andra påståendena falska om bollen
ligger under hatt 4. (Endast här blir det ett sant och tre falska påståenden).
• Om det som står på hatt 3 är sant så betyder det att det som står på hatt 1 också är
sant. Alltså kan det som står på hatt 3 inte vara sant.
• Om det som står på hatt 4 stämmer så betyder det att det som står på hatt 1 också är sant.
Alltså kan det som står på hatt 4 inte vara sant.

_________________________________________________________________________
Fråga 9 Svar: c) 3

Lösning:
1. Börja med att fylla i två 2:or eftersom det redan finns så många 2:or utsatta är det
lättast att se var de ska vara:

2. Fyll sedan på med en 5:a i diagonalen (i rutan överst till vänster) samt en 3:a och en
1:a i samma kolumn som 5:an.

3. En 1:a i mittersta rutan (för båda diagonalerna) samt en 5:a i den andra diagonalen.

ger att det blir en 3:a istället för stjärnan.

Om man vill fylla i hela

________________________________________________________________________



Fråga 10 Svar: d) 27

Lösning:
Gör en tabell och prova

Alternativt lös med en ekvation:

2·(36+x) = (2+x) + (4+x) + (5+x) + (7+x)
72 + 2x = 4x + 18
72 + 2x – 2x = 4x – 2x +18
72 = 2x +18
72 - 18 = 2x + 18 – 18
54 = 2x
54/2 = 2x/2
27 = x
x = 27
_________________________________________________________________________


