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Weekendhygge 
Benjamin og Alexander er tvillinger. De kan godt lide at gå i skole, men de elsker, når det 
er weekend. I weekenden spiller Benjamin håndbold, og Alexander cykler tit ture med far 
på sin racercykel. Desuden elsker de begge to at game, så det går der også tid med hver 
weekend. Der skal dog laves lektier, inden de spiller – den regel har mor og far bestemt. 
 

 
Når tvillingerne får fri fra skole kl. 14.15 om fredagen, går de hjem. Turen tager 25 min, men 
den er hyggelig, for de snakker hele vejen. Mor kommer hjem 1,5 time efter tvillingerne, 
og derefter tager de sammen ned og køber snolder i kiosken. 
 

a) Hvad tid er drengene hjemme fra skole? 
b) Hvad tid plejer mor at være hjemme?  
c) Benjamin køber 300 gram blandet slik og 

en dåsecola. Hvad koster det i alt? 
d) Alexander køber 250 gram blandet slik, 

en dåsecola og en jordbærstang.  
Hvad koster det i alt? 

e) Mor køber to juicebrikker og en delepose 
til hende og far, der i alt vejer 350 gram. 
Hvad koster det, mor køber? 

f) Hvor meget køber de tre i alt for i kiosken? 
g) Er det mange penge at bruge på slik og sodavand? 

 

 
Benjamin står op kl. 8.00 lørdag morgen, for han har kamp kl. 10.15 i hallen. Han spiller 
back, og han scorer mange mål for sit hold. I diagrammet kan du se, hvor mange mål han 
har scoret mod de forskellige hold i 7 kampe. 
 

a) Hvilke hold har Benjamin scoret flest samt 
færrest mål mod? 

b) Hvor mange mål scorede Benjamin mod 
Vivild, Auning og Nørager? 

c) Hvor mange mål har Benjamin scoret i alt? 
d) Hvor mange mål har Benjamin scoret i 

gennemsnit? 
e) Benjamin tror, han scorer 3 gange så 

mange mål i næste sæson. Hvor mange 
scorer han så? 

 
 

Opgave 1 – Fredagssnolder 

Opgave 2 – Benjamin scorer  
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Bland	selv	slik	 			9.95	pr.	100	g.	

Bland	selv	slik	(fredag)	 			7.00	pr.	100	g.	

Jordbærstang	 			3.50	pr.	stk.	

Dåsesodavand	 15.00	pr.	stk.	

Juicebrik		 	 10.00	pr.	stk.	

Juicebrik	 													2	for	 16.00	i	alt	
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Topscoren på holdet hedder Sigurd.  
Han har i de 7 kampe scoret følgende antal mål: 4, 7, 5, 6, 4, 9, 7 
 

f) Opstil et søjlediagram, som det ovenfor, over Sigurds mål. 
g) Hvor mange mål scorede Sigurd i gennemsnit? 

 

 
Mens Benjamin spiller håndbold, cykler Alexander en tur. Han cykler altid 3 gange om 
ugen; mandag 29 km, torsdag 46 km og lørdag 50 km. Turen denne lørdag varer 2 timer. 
 

a) Hvor langt cykler Alexander på en uge? 
b) Hvor mange kilometer bliver det til på et år (52 uger), hvis han cykler det hver uge? 
c) Hvad er Alexanders gennemsnitsfart denne lørdag? 
d) Hvis han kan holde den gennemsnitfart, hvor langt kan han så cykle på 5 timer? 

 
 

 
Alexander og Benjamin har lektier for i matematik, som skal løses, inden de må game. En 
del af opgaverne kan du se herunder. Hjælp tvillingerne med at regne stykkerne: 

 
Efter lektierne må drengene game, men den historie får du i en helt anden månedsopgave. 

Opgave 3 – Alexanders cykeltur 

Opgave 4 – Lektier 

 

 

a. Opstil følgende tal på en tallinje:  
–3 ; 7 ; 0 ; 4 ; –2 ; 2 

 b. 475 – 285 
c. 678 + 1377 
d. 9 • 241 
e. 32 : 4 
f. Lænden af et rektangel er 30 cm, 

bredden 20 cm.  
Hvad er rektanglets omkreds og areal? 
 

 
g. Hvor mange minutter er der fra 9:33 til 11:45? 
h. Hvor mange centimeter er 2,4 meter? 
i. Hvor mange millimeter er 78 cm? 
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