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Månedsopgave 2               Navn og klasse:   
	 

Svømmehallen 
Familien Holm besøger hver søndag den lokale svømmehal ”Pytten”. Familien består af 
mor Vira, far Andy og børnene Mathias på 12 år og Thore på 8 år.   
 

 
Svømmehallen har åben for besøgende søndag fra 6:30 til 16:00. Du kan se entrepriserne 
på skiltet til højre. Vira og børnene vil direkte i svømmehalen, mens Andy først går i 
motionscenteret og derefter ind til de andre i svømmehalen. 
 

a) Hvad koster det Andy først at gå i Motionscenteret 
og derefter i svømmehallen? 

b) Hvad skal Vira og børnene betale for at komme i 
svømmehallen? 

c) Hvad giver familien i alt i entre den søndag? 
d) Hvor mange gange på en måned skal man besøge 

svømmehallen, før at det kan betale sig at købe et 
månedskort som barn? 

e) Hvor mange gange på en måned skal man besøge 
svømmehallen, før at det kan betale sig at købe et 
månedskort som voksen? 

f) Hvad ville et månedskort til alle i familien koste? 
g) Hvor lang tid har svømmehallen åben den søndag?  

 
 

 
Da Mathias og Thore kommer ind i svømmehallen, ser de, at man kan vinde 5000 kr., hvis 
man kan designe et nyt logo til svømmehallen ”Pytten”. Der er et krav om, at logoet fylder 
10*10 cm og er i farver. 
 
                    Sådan ser logoet ud i dag: 
 

a) Tegn dit forslag til et logo til svømmehallen. 
b) Hvor mange is til 10 kr. kan man købe for præmien 

på 5000 kr.? 
c) Hvor mange slikkepinde til 50 øre kan man købe for 

5000 kr.? 
d) Hvad ville du bruge 5000 kr. til, hvis det var dig, der 

vandt? 
 
 
 
 

Opgave 1 – Entre 

Opgave 2 – Logokonkurrencen  

Entre Svømmehallen ”Pytten” 
 
Børn (0-10 år) 
Billet svømmehal   20 kr. 
Månedskort (barn) 140 kr. 
 
Voksne (fra 11 år) 
Billet svømmehal   30 kr. 
Månedskort (voksen) 280 kr. 
Billet motionscenter   35 kr. 
 

 

Pytten 
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Før de leger og kører på vandrutsjebanerne, svømmer familien altid nogle baner på langs. 
I diagrammet kan du se, hvor mange meter familiemedlemmerne svømmer hver søndag. 
Svømmebassinet er 50 meter langt og 20 meter bredt.  
 
 

a) Hvad er forskellen mellem det, Vira og Mathias svømmer? 
b) Hvor langt svømmer familien tilsammen? 
c) Hvor langt svømmer familien tilsammen på 5 søndage? 
d) Hvor mange baner har Thore svømmet på langs? 
e) Hvor mange baner har Mathias svømmet mere end Thore? 
f) Hvad er omkredsen af svømmebassinet? 
g) Hvad er arealet af svømmebassinet i m2?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter svømmehallen spiser de tit i ”Pyttens Kantine”, hvor de kan købe mange forskellige 
ting.  
 

a) Omregn priserne på toast, pommes frites og valgfri frugt til nærmeste hele kroner. 
b) Mathias køber: Pommes frites, en mellem sodavand og en toast. Hvad koster det? 
c) Vira og Andy køber: 2 toast, to små sodavand, en bolle med ost samt 3 stk. valgfri 

frugt. Hvad koster det? 
d) Thore køber: En hotdog, en mellem sodavand 

og et stk. valgfri frugt. Hvad koster det i hele 
kroner?  
 

 
 

Opgave 3 – Svømning og bassinet 

Opgave 4 – Uden mad og drikke… 
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Pyttens Kantine  
 
Toast  15,25 kr. 
Hotdog  20,95 kr. 
Pommes frites 18,75 kr. 
Sodavand lille   9,95 kr. 
Sodavand mellem 16,50 kr. 
Bolle med ost 12,00 kr. 
1 stk. valgfri frugt   3,45 kr. 
 

 

  


