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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 finalen 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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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 1 ⋆⋆⋆

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 2 ⋆⋆⋆

Ett kvadratiskt område med sidlängden 7 m är inhägnat som visas nedan. Passagen
mellan staketen är alltid 1 m. Beräkna längden av hela staketet.

a) 84 m b) 63 m c) 57 m d) 56 m e) 49 m

Fråga 3 ⋆⋆⋆
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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 grå linjen.
Snigeln reser alltid med samma hastighet. Hur lång tid behöver snigeln för att resa
tillbaka längs den grå linjen?

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

Fråga 4 ⋆⋆⋆

I följande uppställning saknas några siffror. Räkna ut summan av alla siffror som
saknas.

a) 22 b) 23 c) 24 d) 25 e) Går ej

Fråga 5 ⋆⋆⋆⋆

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 195. Vad är summan av dessa angränsande tal till talet Hannah har valt?

a) 20 b) 22 c) 24 d) 28 e) 32

Fråga 6 ⋆⋆⋆⋆
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Det finns ett samband mellan geometriska formerna ovan och de tal som ligger
bredvid formerna. Vilket tal ska frågetecknet ersättas med?

a) 15 b) 16 c) 17 d) 18 e) 19

Fråga 7 ⋆⋆⋆⋆

Elsa och Fatima går tillsammans på tivoli. Där spelar de ett spel som heter ”Hitta
Bollen!”. Spelet består av fyra hattar som står i rad på ett bord, och en boll
gömd under en av hattarna. På varje hatt står ett påstående om bollens placering,
varav endast ett påstående är sant. Spelet går ut på att, utifrån dessa påståenden,
bestämma under vilken hatt bollen ligger. Påståendena är som följande;

• Hatt 1: Bollen är gömd under antingen Hatt 2 eller Hatt 3.

• Hatt 2: Bollen är gömd under antingen Hatt 1 eller Hatt 4.

• Hatt 3: Bollen ligger under den här hatten.

• Hatt 4: Bollen ligger inte under den här hatten.

Under vilken hatt ligger bollen?

a) Hatt 1 b) Hatt 2 c) Hatt 3 d) Hatt 4 e) Kan ej bestämmas

Fråga 8 ⋆⋆⋆⋆⋆

3



i
i

“output” — 2022/3/3 — 8:06 — page 4 — #4 i
i

i
i

i
i

Årskurs 5 PANGEA MATEMATIKTÄVLING 2022 | Final

Fyll i de tomma fälten så att siffrorna 1 till 5 hamnar exakt en gång i varje rad,
kolumn och diagonal. Vilket tal representerar stjärnan?

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

Fråga 9 ⋆⋆⋆⋆⋆

Henrik är 36 år gammal och är pappa till fyra barn som är 2, 4, 5 och 7 år gamla.

Efter hur många år kommer Henrik att bli hälften så gammal som den då
sammanlagda åldern av barnen?

a) 19 b) 22 c) 26 d) 27 e) 29

Fråga 10 ⋆⋆⋆⋆⋆
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