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

Hur många sjusi�riga palindromtal �nns det?

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

Fråga 1 FFF

Hur många kuber med sidlängd 3 cm får plats i ett rätblock med höjden 12 cm,
bredden 15 cm och längden 18 cm?

a) 15 b) 45 c) 120 d) 1080 e) 3240

Fråga 2 FFF

En stor rektangel sätts ihop av tre identiska,
rektangulära plattor. Den stora rektangeln har
en yta på 96 cm2. Hitta omkretsen av den stora
rektangeln.

(�guren är ej skalenlig.)

a) 32 cm b) 4
p

96 cm c) 40 cm d) 48 cm e) 72 cm

Fråga 3 FFF

Badkaret ska fyllas med vatten. Om du slår på kranen helt, är badkaret helt fylld på
4 minuter. Om du stänger av kranen och sedan drar ut proppen kommer vattnet att
tömmas helt inom 6 minuter. Nu är kranen helt öppen och proppen tas bort från
badkaret.

Hur lång tid tar det innan badkaret är helt fullt?

a) 6 min b) 8 min c) 12 min d) 24 min e) badkaret blir aldrig helt fyllt

Fråga 4 FFF
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Si�ersumman av ett tal de�nieras som summan av talet si�ror och si�erprodukten
av ett tal de�nieras som produkten av talets si�ror.

Exempel: Talet 27 har si�ersumman2 + 7 = 9 och si�erprodukten 2 • 7=14.

Hur många tvåsi�riga tal �nns det, där summan av talets si�erprodukt och
si�ersumma är lika med talet?

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

Fråga 5 FFFF

Hantverkaren Louise har fått i uppgift att göra en 1,7 m lång kedja bestående
av länkar med måtten enligt �guren ovan.

Hur många länkar behöver hon för en sådan kedja?

a) 17 b) 30 c) 41 d) 42 e) 60

Fråga 6 FFFF

Christian har en samling av serietidningar. Han undrar hur många serietidningar det
�nns 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 7 FFFF
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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 FFFFF

Det gäller att;
1 = 12

1 + 3 = 2 2

1 + 3 + 5 = 3 2

1 + 3 + 5 + 7 = 4 2

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5 2

:::

Beräkna: 11 + 13 + 15 + 17 + ::: + 31

a) 220 b) 231 c) 441 d) 840 e) 880

Fråga 9 FFFFF

I följande text representerar m och n si�ror. Antag följande:
� Morfar är mm år och mormor är mn år gammal.
� Sonen är nn år gammal.
� Deras barnbarn(pojke) är m år och andra barnbarnet(�icka) är n år gammal.
� Medelåldern för morfar, son och barnbarn(pojke) är 35.
� Medelåldern för mormor och barnbarnet(�icka) är 33 år.

Hitta produkten av m • n.

a) 18 b) 34 c) 40 d) 63 e) 68

Fråga 10 FFFFF
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