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Division

Du skal lære: 

15 opgaver om 

Jeg kan dividere med hele tal 

Jeg kan dividere med decimaltal 

Jeg kan benytte division i dagligdagsopgaver 

Kan ikke                Kan næsten        Kan 
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15 opgaver om division
Hvad skal du arbejde med? 
I dette forløb skal du arbejde med division i forskellige sammenhænge. 

Regn stykkerne uden brug af lommeregner: 

a) 32 : 4

b) 75 : 3

c) 84 : 6

d) 117 : 9

e) 84 : 7

f) 68 : 4

Regn følgende uden brug af lommeregner: 

a) 392 : 10

b) 905 : 100

c) 74 : 10

d) 275 : 1000

e) 80 : 100

f) 15 : 100

Hvilken værdi har spørgsmålstegnet? 

a) 
230

?
= 46 

b) 
 ? 
7

 = 23 

c) 
126
6

 = ? 

d) 
520

?
 = 65 

e) 
 ? 
9

 = 24 

f) 
 76 

?
 = 19

Tegn de tre figurer og del dem i fire lige store dele: 

Tegn figuren herunder 3 gange. Del den derefter på 3 forskellige måder: 

1 

2 

3 

4 

5 

4 
cm

 

4 cm 
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Laura har været i New York. Hun havde sparet 15.000 danske kroner sammen, som hun vekslede 
til US dollars, inden hun tog afsted. (Fratrukket et gebyr på 50 DKK for at veksle). Da hun kom 
hjem, havde hun 4142,50 kroner tilbage efter at have betalt endnu et vekselgebyr på 50 DKK. 
Kursen for en US dollar var kr. 6,50. 

a) Hvor mange dollars havde hun med på turen?
b) Hvor mange danske kroner brugte hun på turen?
c) Hvad er det i US dollars?
d) Hvor mange dollars havde hun med tilbage?

Løs opgaverne: 

a) 
2889
3

b) 
3264
6

c) 
2928
8

d) 
3890
5

e) 
2527
7

f) 
4365
9

Alle tre biler har en tank på 60 liter. De er helt tanket op, men 
de kører ikke lige langt på literen. Hvor langt kører bilerne 
pr. liter, hvis… 

a) Den hvide bil kører 780 km, før den løber tør?
b) Den blå kører 1020 km, før den løber tør?
c) Den sorte bil kører, til der er 20 liter tilbage i tanken,

og på det tidspunkt har den kørt 960 km.

En flok store drenge har målt længden af deres langefinger. De fik følgende resultater i cm: 

11 ; 9,5 ; 8 ; 10,5 ; 9 ; 12 

a) Hvad er den gennemsnitlige længde af deres langefingre?
b) Hvad er den gennemsnitlige længde af dine fingre på venstre hånd?

Et hus er 15 meter langt og 8 meter bredt. 

a) Tegn huset i størrelsesforhold 1:200.
b) Hvad er arealet af huset?

6 

7 

8 

9 

10 
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Hvad er din timeløn, hvis du arbejder i 9 timer og får udbetalt: 

a) Kr. 765
b) Kr. 4698
c) Kr. 2254,50

Tre piger spiser på restauranten ”Ullas Retter”. Den ene pige køber for 350 kr. Den anden pige 
for det halve. Den tredje pige køber for det tredobbelte af den anden pige. 

a) Hvad købte den anden pige for?
b) Hvad købte den tredje pige for?
c) Hvad købte pigerne i gennemsnit for?

Regn følgende uden brug af lommeregner. Husk du altid kan flytte et komma til højre eller 
venstre, hvis du husker at gøre det på begge sider af lighedstegnet: 

a) 33,6 : 0,6

b) 28,48 : 0,04

c) 459,9 : 0,9

d) 26,7 : 0,3

e) 31,15 : 0,07

f) 52,5 : 1,5

Omregn følgende: 

a) Hvad er 500 mm i cm?
b) Hvad er 4500 meter i km?
c) Hvad er 355 cm i m?
d) Hvad er 45 deciliter i liter?
e) Hvad er 5600 øre i kroner?
f) Hvad er 4320 minutter i timer?

En skole skal på udflugt. Der kan være 4 elever i en bil (ud over chaufføren) eller 56 elever i en 
bus (ud over chaufføren og de medfølgende lærere). Der er 784 elever på skolen. 

a) Hvis alle skulle med bil, hvor mange biler skulle der så bruges?
b) Hvis alle skulle med bus, hvor mange busser skal der så bruges?
c) Hvis skolen kun kan leje 9 busser, hvor mange ekstra biler skal der så bruges?

Udfyld nu målene på forsiden. 

15 

13 

11 

12 
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