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Opgave 1 
Sofie, Carla, Mathias, Marcus og Victoria taler om, hvor 
megen skærmtid de bruger om dagen. De regner ud, at de 
sammenlagt bruger 23,75 timer foran skærmen om dagen. 
Der er lidt forskel på, hvor meget, de hver isæt bruger, men  
 
hvor mange timer bruger de gennemsnitligt pr. person? 
(Angiv som decimaltal). 

  

Opgave 2 
Anton ønsker sig en ny PC. Han har kigget på en, der 
koster 4999,95 kr. Anton har selv sparet lidt penge 
sammen, da han har sat 350 kr. til side hver måned 
de sidste 12 måneder. Antons far har sagt, at han 
gerne vil hjælpe Anton og betale de sidste penge, 
der mangler. 
Hvor meget skal Antons far betale? 

  

Opgave 3 
Nanna og Frederikke læser til eksamen. De sidder 
sammen 5 timer hver dag i 4 dage. De regner ud, at 
de gennemsnitligt tilsammen har læst 218 sider om 
dagen. 

Hvor mange sider har de gennemsnit- 
ligt læst i timen hver? 
  

 

Opgave 4 
Sarah er ude at shoppe. Hun har 895,50 kr. på sit 
Mastercard, da hun tager hjemmefra. Hun køber en 
T-shirt til 179 kr. og et par bukser til 399, 95 kr. 

Hvor mange penge har Sarah tilbage efter 
shoppeturen? 

 

 

I	teksten	står	noget	matematik.		
	
Find	matematikken	og	løs	opgaven.	
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Opgave 5 
I matematik er der gruppearbejde, og gruppen 
består af 7 børn. De skal omregne deres aldre til 
hele måneder. Jonas er 169 måneder, Sofia 162 
måneder, Sebastian 170 måneder, Mille 167 
måneder, Louis 168 måneder, Lea 166 måneder og 
Jacob 162 måneder gammel. 

Hvor mange år er de 7 børn i gen- 
nemsnit? (Afrund til 1 decimal.) 
 

 
 

Opgave 6 
Julia går til skolen hver dag. I en skoleuge har hun 
besluttet sig for at måle, hvor mange skridt hun i alt 
går på vejen til og fra skole.  

Mandag:  4783 ud og  4804 hjem 
Tirsdag:  4912 ud og  4799 hjem 
Onsdag:  5012 ud og  4830 hjem 
Torsdag:  4720 ud og  4956 hjem 
Fredag:  4912 ud og  4799 hjem 
	
Hvor mange skridt går Julia i alt? 
 

 

 

Opgave 7 
Johan måler med sit målebånd. Han måler på 
forskellige ting i klassen. Han skal efterfølgende 
omregne til forskellige enheder. Han har målt 
omkredsen på sit bord til at være 2356 mm. 
 
Hvor meget er det, hvis Johan skal  
omregne det til meter? 
  

 

Opgave 8 
Julius er virkelig træt en dag. Han føler ikke, at han 
har sovet ret meget om natten. Han har været 
vågen flere gange, da han har drømt nogle 
underlige ting. Han har kigget på uret flere gange.  
Han kan regne ud, at han har været vågen i 45 
minutter, 1,5 time, 23 minutter og 32 minutter. 
Hvor mange minutter har Julius  
sovet, hvis han gik i seng kl. 22.00  
og stod op kl. 7.00?  
   


