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KÆNGURUEN 2022
Årets vindere i Danmark er:
4. klassetrin: Utterslev Skole 4C
5. klassetrin: Ida Holsts Skole 5A
6. klassetrin: Bavnehøjskolen 6A
7. klassetrin: Frederiksborg Byskole 7E
8. klassetrin: Køge Private Realskole 8C
9. klassetrin: Ferritslev Friskole 9
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KÆNGURUEN
Kænguruen i Danmark

Kænguruopgaver

Efter flere år i coronaecoronaensns
skygge kunne vi endelig igen holde
Kænguruen med alle deltagere fysisk til stede på skolerne.
I år deltog 8. og 9. klasse for første gang i Kænguruen i Danmark,
og det fastholder vi fremover så
Kænguruen er for 2.-9. klassetrin.

Det er ikke let at lave sjove og
udfordrende MC-opgaver, og derfor er det internationale fællesskab utroligt vigtigt, fordi vi sammen kan lave meget bedre opgaver end hver for sig. Danmark står
dog virkelig godt internationalt, og
har de seneste 5 år vundet priser
for de opgaver vi bidrager med.
Til konkurrencen fortæller flaget
ud for hver opgave, hvor opgaven
stammer fra.

Den lille Kænguru
På 2.-3. klassetrin er Kænguruen
ikke en konkurrence, men blot en
event med fokus på matematik. På
disse klassetrin har eleverne i højere grad brug for hjælp til fx at læse opgaverne, og bl.a. derfor er det
ikke en konkurrence.

Kænguruen Internationalt
Kænguruen er eksploderet i størrelse de seneste år, så nu deltager over 90 lande verden over.
Langt de fleste lande holder konkurrencen på Den internationale
Kængurudag 17. marts, men der er
også lande som bliver nødt til at
holde den senere. Da opgaverne er
ens over hele verden med få nationale variationer, betyder det også,
at vi ikke kan offentliggøre opgaverne på Kænguruens hjemmeside før i slutningen af april.

Hop videre med Kænguruen
Formålet med Kænguruen er både at udfordre den enkelte elev
med sjove og udfordrende matematikopgaver, men også at eleverne skal udforske og diskutere disse
opgaver sammen.
Kænguruen i Danmark består derfor både af en konkurrence og en
udforskningsdel, hvor klassen efter konkurrencen hopper videre
med Kænguruen og udforsker opgaver fra konkurrencen.
Opgaverne udarbejdes internationalt ved en årlig konference, mens
materialet til at hoppe videre med
udarbejdes af en gruppe lærere
fra Danmarks Matematiklærerforening.
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867 klasser på 2.-9. årgang fra 219 skoler over hele Danmark
deltog i år i Kænguruen

DKmat.dk

Matematik med glæde

Statistik 2022
Klassetrin

4. 5. 6. 7.

8. 9.

Antal mulige point
84 84 96 96 96 96
Maksimal elevscore 80 84 96 96 83 89
Maksimal klassescore 54,5 66,7 58,8 63,7 54,3 59,6

4. + 5. klassetrin
Gennemsnitlig klassescore: 41,3 point

6. + 7. klassetrin
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Gennemsnitlig klassescore: 35,3 point

KÆNGURUEN
Præmierne til 1. pladsen er 10 sjove matematiske spil til klassen, bl.a.
Asteroid Escape, Antivirus og Roadblock, sponsoreret af Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget MATEMATIK.
Alle klasser på første-, anden- og tredjepladsen får desuden et diplom for
den flotte placering.
I ønskes alle TILLYKKE af Danmarks Matematiklærerforening.
4. klassetrin
1. plads Utterslev Skole 4C
2. plads N. Zahles Seminarieskole 4X
3. plads Thomasskolen 4B

7. klassetrin
1. plads Frederiksborg Byskole 7E
2. plads Birkerød Privatskole 7V
3. plads Lærkeskolen L7B

5. klassetrin
1. plads Ida Holsts Skole 5A
2. plads Holme Skole 5B
3. plads Søndersøskolen 5B

8. klassetrin
1. plads Køge Private Realskole 8C
2. plads Stillinge Skole 8B
3. plads Birkerød Privatskole 8Ø

6. klassetrin
1. plads Bavnehøjskolen 6A
2. plads Køge Private Realskole 6C
3. plads Skovlyskolen 6A

9. klassetrin
1. plads Ferritslev Friskole 9
2. plads Hareskov Skole 9Z
3. plads N. Zahles Seminarieskole 9X

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til Kænguruen, er du velkommen til at skrive til
kontakt@kænguruen.dk.
Læs mere om Kænguruen på www.kænguruen.dk. Her kan du også finde
opgaver og Hop videre med Kænguruen.
Opgaverne fra 2022 kommer dog først i slutningen af april.
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