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Faglig læsning

Opgave 1

Benny har 50 kr. Han køber en legetøjsbil og en plastiksoldat i Brugsen.
Bilen koster 12 kroner, soldaten koster det dobbelte.
Bennys søster har købt en dukke til 20 kr.
Hvor mange penge har Benny brugt?

Benny har brugt:

kr.

Opgave 2
Isak elsker at løbe. Han løber 3 gange om ugen. Mandag løber han 3 km. Onsdag
løber han dobbelt, så langt som han løber mandag. Fredag løber han en kilometer
mindre, end han løber onsdag.
Hvor langt løber Isak i alt på en uge?

Isak løber i alt:

Opgave 3
Dorte har fået kaniner. De elsker bær. Hver uge køber hun 3 små bakker med
jordbær. Der er 16 jordbær i en bakke. Kaninerne får halvdelen af jordbærrene.
Resten spiser Dorte.
Hvor mange jordbær spiser Dorte?

km.

Dorte spiser:

jordbær.

Opgave 4
Gustav samler på fodboldkort. Han har tre mappe med kort. En blå mappe med 46
kort, en gul mappe med 65 kort og en rød mappe med 58 kort.
Hvor mange kort har
Gustav tilsammen i
den gule og røde mappe?
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Gustav har tilsammen:

fodboldkort.

Opgave 5
Omar har sparet sammen til et Fortnite skin. Det koster præcis, de penge han har.
I sparegrisen er der 65 kroner. I pungen har han 32 kroner. Desuden finder Omar
19 kroner i lommen på et par bukser.
Hvad koster det skin, han vil købe?

Det koster:

Opgave 6
I weekenden sover Mikkel en del. Fra fredag til lørdag sover han fra 22.00 til
08:00. Fra lørdag til søndag sover han fra 23:00 til 09:00. Fra søndag til mandag
sover han fra 21:30 til 06:30. Desuden får han en eftermiddagslur på 1,5 time både
lørdag og søndag.

Hvor mange timer sover Mikkel i alt?

kr.

Han sover i:

timer.

Opgave 7

Noah samler kartofler med sin morfar. De putter dem i tre spande. Den ene spand
indeholder 89 kartofler, den anden spand 81 kartofler. Den sidste spand
indeholder halvdelen af de to andre spande (tilsammen).
Hvor mange kartofler har Noah samlet?

Noah har samlet:

kartofler.

Opgave 8
Gudrun har gubbyer i et akvarium. Der er 6 par gubbyer i hendes akvarium. Hvert
par får 15 ”unger”. Gudrun tæller dem alle… Hvor mange gubbyer er der nu i
akvariet?
Hvor mange gubbyer er der nu i akvariet?
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Der er:

gubbyer i akvariet.

