
Lösningar PMT 2021-22 År 7 Final

Fråga 1 Svar: c) 13

Lösning:

_________________________________________________________________________

Fråga 2 Svar: b) 300𝑐𝑚2

Lösning:

Omkretsen är 70 m. Uttryck för rektangelns längd och bredd.

(x+5) + (x+5) + x + x = 70
4x + 10 = 70
4x + 10 – 10 = 70 – 10
4x = 60
4x/4 = 60/4
x = 15
Rektangelns bredd = 15 meter
Rektangelns längd = 20 meter

Rektangelns area = 20 · 15 = 300 𝑐𝑚2

_________________________________________________________________________
Fråga 3 Svar: b)

Lösning:

Fyra olika symboler i cirkeln roterar medurs. Ett steg i taget. I ett fält syns inte symbolen
(fältet är markerad med blå pil i bilden).

_________________________________________________________________________



Fråga 4 Svar: e) 6000:-

Lösning:
30 – 6 = 24 som åker med
När några är borta blir det 50 kr/person mer för de 24 som åker med.
24· 50kr = 1200kr
6 som inte åker med
1200kr /6 = 200kr (om alla 30 åkt med hade det kostat 200kr/person)
200kr · 30 = 6000kr totalkostnad för bussen.

Kontroll: 250kr · 24 = 6000kr, stämmer.

_________________________________________________________________________

Fråga 5 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 6 Svar: a) 30 st

Lösning:

70%+ 60% = 130% (Ett överlapp med medlemmar som spela båda, 30%)
9 st = 30% av alla medlemmar.
9/0,3= 30 st
Totalt 30 medlemmar
_________________________________________________________________________

Fråga 7 Svar: c) 4

Lösning:

_________________________________________________________________________
Fråga 8 Svar: b) Klara

Lösning:
Fyra syskon, en av dem berättar sanningen och de andra ljuger.

Elias: Felix hade sönder fönstret. (Om detta är sant, så blir även det Klara säger sant.)
Klara: Det var inte jag som hade sönder fönstret. (om sant, kan även det de andra säger
vara sant.)
Felix: Matilda hade sönder fönstret. (Om detta är sant, blir även det Klara säger sant)
Matilda: Felix ljuger när han påstår att jag hade sönder fönstret. (Om sant och de andra
ljuger betyder det att det var Klara som hade sönder fönstret.) = en säger sanningen och
de andra ljuger.
_________________________________________________________________________
Fråga 9 Svar: d) 178

Lösning:
När man delar talet med 3, 4 eller 5 saknas det 2, dvs talet är inte jämnt delbart med 3, 4
eller 5.
Testa med alternativen:
58 är inte delbart med 3, 4 eller 5 = kan stämma.
116 är delbart med 4 efter som de två sista sifforna i talet är 16 och det är delbart med 4.
174 är delbart med 3 eftersom siffersumman i talet är 12 och det är delbart med 3.
178 är inte delbart med 3, 4 eller 5 = kan stämma.
198 är delbart med 3 eftersom siffersumman i talet är 18 och det är delbart med 3.

Kontrollera 58 och 178 eftersom de kan stämma:
Först 178, som är störst.



Det
stämmer för 178 och frågan var vilket det största antalet var, då behöver inte 58
kontrolleras.
________________________________________________________________________
Fråga 10 Svar: e) 9

Lösning:
Hitta ett mönster

_________________________________________________________________________


