
FRÅGEKATALOG
P a n g e a  M a t e m a t i k t ä v l i n g

2021/2022  |  Årskurs 7  |  Final

Namn:  ____________________      Skola:  __________________________

7



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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Oscar har planterat ett träd. Prickarna i diagrammet ovan representerar antalet
grenar för varje år. Notera att antal grenar för respektive år följer en viss regel som
det gäller att komma på.

Hur många grenar kommer Oscars träd att ha år 6?

a) 9 b) 10 c) 13 d) 15 e) 16

Fråga 1 ⋆⋆⋆

Alice bygger en rektangulär hönshage med 70 m långt stängsel. Den längre sidan av
hagen blir 5 m längre än den korta sidan.

Hur stor är hagens area?

a) 225 m2 b) 300 m2 c) 350 m2 d) 490 m2 e) 500 m2

Fråga 2 ⋆⋆⋆
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Figurerna ovan är konstruerade och ordnade enligt en viss regel. Ersätt frågetecknen
i den sista figuren med lämpliga symboler.

a) b) c)

d) e)

Fråga 3 ⋆⋆⋆

En klass med 30 elever samlar ihop pengar för att hyra en buss med chaufför för
en klassresa. Den totala kostnaden för bussen är konstant och påverkas inte av hur
många som åker med i bussen.

Klassen har kommit överens om att kostnaderna för bussen ska delas jämnt
mellan alla resenärer. De gör en beräkning av hur mycket varje elev behöver betala
förutsatt alla kommer med på resan. Veckan innan resan visar det dock sig att 6
elever inte kan följa med på resa. Varje resenär blir därmed tvungen att betala 50 kr
mer än beräknat.

Vad kostar det för klassen att hyra en buss med chaufför?

a) 4200:- b) 4800:- c) 5000:- d) 5600:- e) 6000:-

Fråga 4 ⋆⋆⋆
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Felix fyller i de tomma rutorna så att alla
siffror från 1 till 5 förekommer exakt en gång
per rad, kolumn och diagonal.

Vilken siffra behöver han ersätta stjärnan
med?

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

Fråga 5 ⋆⋆⋆⋆

Föreningen S&G erbjuder sina medlemmar två olika spel: schack och go. Varje
medlem i föreningen spelar minst ett av spelen. Av alla medlemmar spelar 70 procent
schack och 60 procent go. Exakt 9 medlemmar spelar båda spelen.

Hur många medlemmar har föreningen?

a) 30 b) 60 c) 70 d) 90 e) 130

Fråga 6 ⋆⋆⋆⋆

Följande figur saknar en kvadrat för att kunna vikas ihop till en kub. Elif vill lägga
till en kvadrat sida mot sida med en av de befintliga kvadraterna så att figuren kan
vikas ihop till en kub.

På hur många olika sätt kan Elif placera kvadraten?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 e) 9

Fråga 7 ⋆⋆⋆⋆
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Syskonen Elias, Klara, Felix och Matilda spelar fotboll hemma på tomten. En av
dem råkar skjuta bollen genom husets fönster. När deras mamma frågar vem som
hade sönder fönstret, svarar syskonen på följande sätt:

Elias: Felix hade sönder fönstret.

Klara: Det var inte jag som hade sönder fönstret.

Felix: Matilda hade sönder fönstret.

Matilda: Felix ljuger när han påstår att jag hade sönder fönstret.

Endast ett av syskonen berättar sanningen för sin mamma.

Vem sköt bollen genom fönstret?

a) Elias b) Klara c) Felix d) Matilda e) Kan ej bestämmas

Fråga 8 ⋆⋆⋆⋆⋆

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 9 ⋆⋆⋆⋆⋆

Siffersumman av ett tal definieras som summan av talets siffror och sifferprodukten
av ett tal definieras som produkten av talets siffror.

Exempel: Talet 27 har siffersumman 2 + 7 = 9 och sifferprodukten 2 · 7 = 14.

Hur många tvåsiffriga tal finns det, där summan av talets sifferprodukt och
siffersumma är lika med talet?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

Fråga 10 ⋆⋆⋆⋆⋆
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