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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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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 1 ⋆⋆⋆

Rektangeln ABCD och den liksidiga
triangeln BCD har sidan BD gemensam,
som figuren visar. Sidan DC är 6 cm lång.
Femhörningen ABCDE har omkretsen 38
cm.

Bestäm rektangelns area.

a) 30 cm2 b) 36 cm2 c) 48 cm2 d) 60 cm2 e) 72 cm2

Fråga 2 ⋆⋆⋆
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Ett kvadratiskt papper viks två gånger på mitten och klipps som i bilden. Hur ser
pappret ut när det sedan vecklas ut?

a) b) c)

d) e)

Fråga 3 ⋆⋆⋆

Låt a, b, c och d vara positiva heltal sådana att:

a+ b+ c+ d = 27

b+ c = 15

a = d+ 6

Beräkna produkten a · d

a) 20 b) 27 c) 32 d) 40 e) 42

Fråga 4 ⋆⋆⋆
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Lukas ska flytta en eller fler tändstickor
så att det bildas två trianglar i den
resulterande strukturen. Han får inte ta
bort eller bryta itu tändstickor. Det ska
inte heller finnas tändstickor som sticker
ut, utan alla tändstickor måste ingå i
trianglarna.

Vilket är det minsta antal tändstickor Lukas behöver flytta?

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

Fråga 5 ⋆⋆⋆⋆

I nedanstående addition och multiplikation står varje symbol för en viss siffra.
Notera att samma symbol står för samma siffra.

Bestäm vilka siffror symbolerna står för och räkna ut .

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10

Fråga 6 ⋆⋆⋆⋆

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 7 ⋆⋆⋆⋆

Tal som läses lika fram- som baklänges kallas palindromtal. Ett exempel på palin-
dromtal är 1331.

Hur många sjusiffriga palindromtal finns det?

a) 900 b) 6561 c) 8100 d) 9000 e) 10000

Fråga 8 ⋆⋆⋆⋆⋆
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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 följer:

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 9 ⋆⋆⋆⋆⋆

Christian har en samling av serietidningar. Han undrar hur många serietidningar det
finns i samlingen. Han delar in dem i grupper om först tre, sedan fyra och slutligen
fem serietidningar. I varje fall saknas det två serietidningar i en av grupperna.

Christian är medveten om att han har färre än 200 serietidningar.

Hur många serietidningar kan han högst ha i samlingen?

a) 58 b) 116 c) 174 d) 178 e) 198

Fråga 10 ⋆⋆⋆⋆⋆
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