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Opgave 1 
Pernille bor på en bondegård. Bondegården har 
mange dyr og to store marker.  
Hunden "Viggo" er Pernilles bedste ven. Pernille 
går hver dag en tur på marken med Viggo. Hver 
tur er 3 km lang.  
 
Hvor mange kilometer går Pernille  
på en uge, når hun går én tur med  
Viggo hver dag? 

Opgave 2 
 
Pernille bor på en bondegård. Bondegården 
har mange dyr og to store marker. Der er 11 
køer på gården, inklusiv den store tyr.  
 
 
Hvor mange ben har de  
11 dyr tilsammen? 

Opgave 3 
 
Pernille bor på en bondegård. Bondegården har 
mange dyr og to store marker.  
Der er 5 grise ude på marken, men der er 5 gange 
så mange inde i stalden. 
 
 
Hvor mange grise er  
inde i stalden? 

Opgave 4 
 
Pernilles far, Peter, er 43 år og arbejder som 
landmand. Han har arbejdet på gården, siden han 
var 14 år gammel.  
 
 
 
Hvor mange år har Peter  
arbejdet på gården? 

Opgave 5 
 
Pernilles far, Peter, er 43 år og arbejder som 
landmand. Han arbejder alle ugens dage, men ikke 
i lige mange timer hver dag.  
 
 
Hvor mange timer arbejder  
Peter i weekenden  
(fredag, lørdag og søndag)? 

Opgave 6 
 
Pernilles far, Peter, er 43 år og arbejder som 
landmand. Han har i dag købt en ny gris, der skal 
være Pernilles kæledyr og skal hedde "Olaf". Olaf 
skal fodres 4 gange i døgnet de første 20 dage.  
 
Hvor mange gange skal Pernille  
i alt fodre Olaf i løbet  
af de 20 dage? 

Opgave 7 
 
Køerne på Pernilles bondegård spiser græs. Hver 
ko spiser 15 kg græs om dagen. 
 
 
 
 
Hvor meget spiser disse  
køer på én dag? 

Opgave 8 
 
Køerne på Pernilles bondegård bliver malket to 
gange om dagen. En ko giver 20 liter mælk om 
dagen.  
 
 
 
Hvor mange liter mælk giver  
disse køer på to dage? 

I	teksten	står	noget	matematik.	
Find	matematikken	og	løs	opgaven.	
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