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Pangea regler & instruktioner

Svarsblankett

Vänligen fyll i förnamn, efternamn och årskurs på svarsblanketten.

Du har 60 minuter för att lösa 10 uppgifter.

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

Maxpoäng är 39 .

 

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 3-5 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 30 mars 2022.

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

,  och .Det finns 3 olika svårighetsgrader:
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Vilgot, hans mamma och hans pappa är 72 år sammanlagt. Hur gamla blir de
tillsammans efter 3 år?

a) 75 b) 78 c) 81 d) 84 e) 87

Fråga 1 ⋆⋆⋆

Janna har en digitalklocka som visar timmar och minuter. (Exempel: 18:00, 07:13
osv.)

Vad är det största värde som summan av alla siffror på skärmen kan anta?

a) 18 b) 19 c) 21 d) 23 e) 24

Fråga 2 ⋆⋆⋆

Under en karateträning ställer alla elever upp sig så att antal elever i varje rad blir
lika. Paul är i andra raden sett framifrån, men i fjärde raden sett bakifrån. I sin rad
är Paul den tredje eleven från vänster och den femte från höger. Hur många elever
har ställt upp sig sammanlagt?

a) 28 b) 35 c) 40 d) 55 e) 60

Fråga 3 ⋆⋆⋆

Luis vill skicka ett brev till sin farfar, men har glömt hans postnummer. Luis vet att:

• postnumret är femsiffrigt

• postnumret börjar på 68

• varje siffra är unik (dvs. alla siffror är olika)

• alla siffror är jämna (Kom ihåg att 0 är ett jämnt tal)

Hur många postnummer finns det som uppfyller alla ovanstående krav?

a) 3 b) 6 c) 12 d) 18 e) 27

Fråga 4 ⋆⋆⋆
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De två angränsande tal till 3 är 2 och 4. När dessa angränsande tal till 3 multipliceras
blir resultatet 8 (Eftersom: 2 · 4 = 8).

Hannah väljer ett tal och multiplicerar dess angränsande tal. Resultatet hon
får blir 99. Vad är summan av dessa angränsande tal till talet Hannah har valt?

a) 9 b) 10 c) 12 d) 14 e) 20

Fråga 5 ⋆⋆⋆⋆

I en stormarknad kostar 9 pennor lika mycket som 6 pennor och 5 suddgummin. Hur
många suddgummin kan man då köpa för samma pengar?

a) 10 b) 12 c) 14 d) 15 e) 20

Fråga 6 ⋆⋆⋆⋆

Ett palindromtal är ett tal som blir samma oavsett om man läser talet framlänges
eller baklänges. (Exempel: 232, 1001 osv.)

Vad är summan av de första två palindromtal som kommer efter 5005?

a) 6006 b) 10340 c) 13013 d) 14014 e) 15015

Fråga 7 ⋆⋆⋆⋆

En snigel kryper från punkt A till punkt B längs den svarta linjen. Resan tar en
timme. Från punkt B till punkt A kryper snigeln tillbaka längs den gråa linjen.
Snigeln reser alltid med samma hastighet. Hur lång tid behöver snigeln för att resa
tillbaka längs den gråa linjen?

a) 60 min b) 70 min c) 80 min d) 90 min e) 100 min

Fråga 8 ⋆⋆⋆⋆⋆
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Ett fyrkantigt papper viks två gånger och klipps som i bilden. Hur ser pappret ut
när den vecklas ut?

a) b) c) d) e)

Fråga 9 ⋆⋆⋆⋆⋆

Nedan följer en figur med tändstickor. Antalet tändstickor följer en matematisk
regel. I första steget finns det 6, i andra steget 10 och i tredje steget 14 tändstickor.
Beräkna det antal tändstickor som behövs för det 100:e steg.

a) 300 b) 302 c) 306 d) 400 e) 402

Fråga 10 ⋆⋆⋆⋆⋆
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