Hvalpen Tulle

Faglig læsning

Opgave 1
Tulle er en lille hundehvalp. Da Tulle bliver født, vejer hun 200 g. Da hun er 4 måneder, skal hun til dyrelægen for at blive vaccineret, vejet og målet. Nu vejer hun
3000 g.
Svar:

Hvor mange gram har Tulle taget på?

gram

Opgave 2
Når hunde er hvalpe, er det vigtigt, de får det rigtig foder, så de vokser, som de
skal samt forbliver sunde og raske. Der er dog stor forskel på hundemad og priserne. Tulles favoritmad koster 120 kr. for 4 kg.
Beregn hvad 1 kg hundemad koster.

Svar:

kr.

Opgave 3
Tulle elsker at gå tur, men Tulle har ikke så lange ben, så det kan godt tage lidt tid
at komme rundt. Hver dag går Tulle en tur på 3 km.
Hvor mange km går Tulle på en uge?
Svar:

km
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Opgave 4
Tulle vokser og bliver større og større. Behovet for motion og mad stiger, og det
skal tilpasses hundens størrelse. Tulle skal derfor have noget andet hundemad.
Den nye slags nye hundemad koster 50 kr. for 2 kg, men man kan spare 10 kr. i alt,
hvis der købes 2 poser.
Svar:
Beregn prisen for 2 poser hundemad.

kr.

Opgave 5
Tulle er ved at være en voksen hund, og hun skal begynde at spise noget andet foder end det hvalpefoder, hun er vant til. Hendes ejer prøver at købe to forskellige
slags foder for at undersøge, hvad hun bedst kan lide.
Den ene slags foder koster 60 kr. for 2 kg., og det andet foder koster 100 kr. for 4
kg.
Hvad er prisforskellen på de to slags foder pr. kg?
Prisforskellen er:

kr.
Opgave 6
Tulle har en favorit af de to slags hundefoder. Hun kan bedst lide det foder, der koster 100 kr. for 4 kg. Tulles ejer er taget en tur i dyrehandlen, hvor hun ser, at der
er 20 kr. i rabat på netop den slags hundefoder. Tulles ejer køber 2 poser hundefoder.
Hvad koster de to poser foder?

Svar:

kr.
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Opgave 7
Tulle går til hundetræning, hvor hun øver lydighedstræning, at gå pænt og at begå
sig med andre hunde. Det koster 80 kr. pr. gang til hundetræning. Tulle skal til
hundetræning 8 gange.
Hvad koster det for Tulle at gå til hundetræning?
Svar:

kr.

Opgave 8
Tulle er en glad og aktiv hund, og hun elsker at lege. Men selvom der ofte er gang i
hende, så har hun også et stort behov for at sove. På et døgn sover Tulle 6 timer
om dagen og 10 timer om natten.
Hvor mange timer er Tulle vågen på dette døgn?
Svar:

timer
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