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Diesel		 					9.25	kr./l.	

Benzin	 			10.50	kr./l.	
	

 
Transport 
I denne månedsopgave skal vi regne lidt på priser, fart, benzinforbrug m.m. Opgaverne 
hører ikke sammen, men de handler alle om transportmidler. 
 

 
Blandede spørgsmål: 
 

a) Hvis du kører 237 km den ene dag og 266 den 
anden dag, hvor langt har du så kørt i alt? 

b) Hvis du i alt skal køre 543 km, og du allerede 
har kørt 188 km, hvor langt mangler du så at køre? 

c) Hvis din bil kan køre 15 km/liter, hvor langt kan du så komme på 9 liter benzin? 

d) Hvis din bil kun kan køre 8 km/liter, hvor mange liter skal du så bruge for at køre 416 
km? 

 

 
Når Michael skal tanke bilen op, er det ofte tirsdag morgen. Der er nemlig rabat på brænd-
stof på tankstationen. Michaels bil kører 14 kilometer/liter, og der kan være 40 liter i 
tanken. Bilen kører på diesel. I dag er tanken kun 2/8 fyldt, da han stopper for at tanke. 
 

a) Hvor mange liter er der tilbage i Michaels tank? 
b) Hvor langt ville han kunne køre på den diesel,  

der er tilbage i tanken? 
c) Hvor mange liter skal han fylde på, hvis tanken  

skal være helt fuld? 
d) Hvad er forskellen i kroner på diesel og benzin? 
e) Hvad koster det at tanke bilen op den morgen? 
f) Hvad koster det, hvis tanken kun var 1/8 fyldt i forvejen? 
g) Hvor langt kan Michaels bil køre på en fuld tank? 

 
Se på Michaels benzinmåler og lav en tegning, der viser den som: 
 

h) 1/8 fyldt. 
i) 3/4 fyldt. 

 
 
 
 
 
 

Opgave 1 – Blandede spørgsmål 

Opgave 2 – Michael tanker op 
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I 5.b vil de regne lidt på fart og tid. De tager udgangspunkt i listen nedenfor, hvor de har 
regnet med en gennemsnitsfart. Svar på følgende spørgsmål: 
 

a) Hvor lang tid tager det at cykle 27 km? 
b) Hvor lang tid tager det at gå 10 km? 
c) Hvis du løber, og din ven går, hvor langt er 

der så mellem jer efter 2,5 time? 
d) Hvis du flyver i 2,5 time, hvor langt er du så 

nået? 
e) Hvor mange timer skal du gå for at nå lige så 

langt som en bil, der kører i 2 timer? 
f) At flyve i 1 time svarer til at løbe i…? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mathilde elsker rummet, og hun vil gerne være astronaut, når hun bliver stor. Hun kender 
afstanden til månen fra jorden. Den er godt 384.000 km.  
 

a) Hvis du forestiller dig, at du kunne køre direkte til månen i bil, hvor lang tid ville det 
så tage i timer, hvis du kørte med gennemsnitsfarten fra opgave 3? 

b) Hvor lang tid er det i dage? 
c) Hvor hurtigt skulle et rumskib flyve i timen, hvis det skulle til månen på en dag?  

(24 timer) 
d) Tegn et billede af et rumskib på A4-papir, hvor du kun må bruge disse geometriske 

figurer: trekanter, firkanter og cirkler.  
Dit rumskib skal være 20 cm højt! 

 

Opgave 3 – 5.b undersøger fart 

Opgave 4 – Fra jorden til månen 

Gennemsnitsfart for: 

At gå:     4 km/t 

At løbe:     9 km/t 

At cykle:  15 km/t 

At køre bil:  80 km/t 

At flyve:                       810 km/t 


