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Har du styr på decimalerne?

MATTIP

Opg. 1

I en forretning skal priserne på 4 varer sættes op med kr. 2,75.
a) Hvad er forskellen i kroner på den billigste og den dyreste vare?
b) Hvad koster ﬂåede tomater efter prisstigningen?
c) En kunde køber efter prisstigningen to glas champignon, en dåse tun
og to glas oliven. Hvad bliver prisen?
d) Hvor meget mere skal du betale for 5 dåser tun, efter at priserne er sat op?

Nuværende priser:
Champignon i glas:
8,45 kr.
Flåede tomater på dåse: 4,95 kr.
Tun på dåse:
10,25 kr.
Oliven på glas:
14,75 kr.

Opg. 2

På et basketballhold er spillernes højde angivet i «fod». En fod er det samme som 30,48 cm. Spillernes højde er:

6 fod

6,4 fod

5,9 fod

7 fod

a) Hvad er forskellen i cm på den højeste og den laveste spiller?
b) Hvad er gennemsnitshøjden i fod?
c) Hvad er gennemsnitshøjden i cm? (Afrund til hele cm.)

6,5 fod

Opg. 3

Albert, Lisbeth og Andreas har købt ind til en fest. De har hver lavet et udlæg, men har aftalt at dele regningerne
mellem sig. Udlæg fra hver person kan aﬂæses her:

Lisbeth: 333,75 kr.

a)
b)
c)
b)

Andreas: 376,50 kr.

Albert: 149,25 kr.

Hvad er Lisbeth udlæg delt i tre lige store dele?
Hvad er Alberts udlæg delt i tre lige store dele?
Hvad har de tilsammen købt for?
Hvor meget skal de hver især betale?

Opg. 4

Benzinprisen er en onsdag eftermiddag 15,09 kr/liter. Jonas har en bil med en benzintanksstørrelse på 60 liter.
a) Hvad koster 10 liter benzin den dag?
b) Hvad vil det koste at fylde tanken 3/4 op?
c) Hvis bilen i gennemsnit kører 12 km/liter, hvad koster det så at køre en tur på 40 km?
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Opg. 5

215

Se på tegningen af bogen. Alle mål er angivet i mm.

29

5m
m

a) Hvad er bogens omkreds i cm?
b) Hvad er bogens omkreds i meter?
c) Hvad er overﬂadearealet af bogens forside i cm2?

mm

Opg. 6

Vigga søger på skateboards på nettet. Hun ﬁnder tre, hun kan lide med følgende længder:
a)
b)
c)
d)

Opg. 7

1090 mm

0,75 meter

89 cm

Opstil de tre boards i rækkefølge med det korteste først.
Hvad er gennemsnitslængden i cm?
Hvad er gennemsnitslængden i meter?
Hvad er forskellen i længde på det længste og det korteste skateboard målt i meter?

Adam er bokser. Han skal tabe sig 1650 gram inden næste kamp.
Han vejer lige nu 81,1 kg .
a) Hvad skal Adam tabe i kilo?
b) Hvad skal Adam ned på at veje i kilo?

Opg. 8

Soﬁe, Iben og Jonas træner til skolernes motionsløb. De træner i 8 uger op til løbet. Hver uge løber de to
distancer: Rute 1 på 4 km og 800 meter og Rute 2 på 5 km og 250 meter.
a)
b)
c)
d)

Skriv decimaltallet i km for de to ruter.
Hvor langt har Iben løbet i km på en uge?
Hvor langt har de tre tilsammen løbet på en uge?
Hvor langt løber de tilsammen på de 8 uger i km?
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Opg. 9

Divider følgende stykker som hovedregning:

b) 46,4 : 10

a) 244 : 10

c) 74 : 10

f) 74 : 100

e) 46,4 : 100

d) 244 : 100

Opg. 10

Løs decimalstykkerne uden brug af lommeregner:

a) 47,8 ‑ 8,9

b) 2,54 ‑ 1,6

e) 47,8 + 8,9

c) 5,8 ‑ 3,45

g) 5,8 + 3,45

f) 2,54 + 1,6

d) 23,15 ‑ 15,5

h) 23,15 + 15,5

Opg. 11

Hvilke tre decimaltal skal der stå i de tomme hvide felter?

a)

7,80

7,88

b)

‑3,42

‑3,30

7,96

8,12
‑3,06

‑2,82

Opg. 12

Løs følgende multiplikationsstykker uden brug af lommeregner:

a) 4 • 5,35

b) 7 • 0,65

c) 5 • 3,82

d) 6 • ‑3,29

Opg. 13

Hvilket tal skal du gange med, for at:

a) 4,5 bliver til 45?

b) 0,45 bliver til 45?

d) 1,5 bliver til 1500? e) 0,02 bliver til 2?
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c) 9,123 bliver til 912,3?
f) 0,02 bliver til 1?
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