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Opgave 1 
Malthe, Oliver, Oscar, Phillip og Johan går til fodbold.  
I klubhuset er der en sodavandsautomat. Drengene vil 
købe en sodavand hver, men snakker om, at de godt 
kunne drikke flere. 
 
Hvor mange sodavand kan hver af  
drengene få, hvis de vil drikke  
alle sodavand i automaten? 
 

sodavand 

 

Opgave 2 
Amalie, Emil og Oline sammenligner deres højder.  
Amalie måler 152 cm, Emil måler 146 cm, og Oline 
måler 155 cm. 

 
Hvor meget måler børnene 
i gennemsnit? 
 cm 

 

Opgave 3 
Thea, Julie og Sille skal i biografen. Inden filmen 
spiser de en burger og drikker en sodavand 
sammen. Til filmen køber de hver en popcorn. Sille 
lægger ud for maden, og hun betaler i alt 315 kr. 
 
Hvor meget skal de tre piger  
hver især betale?  
 kr. 

 

Opgave 4 
Majas har tidligere bagt 75 muffins til sin årgang. 
Hun brugte en opskrift, hvor hun skulle bruge 1275 g 
hvedemel. Maja skal denne gang bage 25 muffins til 
sin klasse.  
Hvor mange gram hvedemel skal  
Maja bruge, hvis hun skal bage 
25 muffins? 
 gram 

 

I teksten står noget matematik. Find matematikken og løs opgaven. 
 
Du kan evt. tjekke dine svar på mattip.dk: 
For elever - Faglig læsning mellemtrin 
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Opgave 5 
Kendra køber sandwich og sodavand til sig selv og 
sine 3 kollegaer. Hun køber i alt 4 sandwich og 4 
sodavand. En sodavand koster 15 kr. Hun betaler i alt 
256 kr. 
 
Hvor meget skal hver  
af kollegaerne betale Kendra? 
 kr. 

 

Opgave 6 
Leif kører på arbejder i sin bil hver dag. Han arbejder 
fra mandag til fredag. I løbet af en arbejdsuge kører 
han 540 km.  
 
 
Hvor mange km er der fra  
Leif hjem til arbejdet? 
 km 

 

Opgave 7 
Ida og Lærke bager appelsin-muffins, som de skal 
sælge til skolefesten for at tjene penge til deres 
lejrtur med klassen. Pigerne sælger muffins for 581 
kr. i alt. Hver muffin sælges for 7 kr. 
 
Hvor mange muffins  
har pigerne solgt? 
 muffins 

 

Opgave 8 
Heino skal holde fødselsdag for drengene i klassen. Han 
har valgt, at de skal have sodavand og burgere. Der er 13 
drenge i klassen inklusiv Heino. Hans mor har købt 
burgere og sodavand for 741 kr.  
 
Hvor meget har Heinos mor 
betalt for en menu med  
burger og sodavand? 
 

kr. 

 


