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Grethe satte sig for at undersøge sin families vaner på en række områder. Familien består, ud over 
Grethe, af hendes bror, mor og far. Grethe ville gerne vide lidt om, hvad de i familien brugte af forskellige 
ting på et helt år - både i tid, penge og ressourcer. Det kom der denne opgave ud af…  
 

 
10 tomater om ugen, 2 agurker om ugen, 3 æbler om dagen, 1 ½ salathoved om ugen, 2 poser gulerødder 
(18 stk./pose) om ugen, 0,5 stk. peberfrugt om dagen, 20 kg kartofler om måneden og 6,5 løg om ugen. 
 
Ovenfor ser du Grethes families samlede forbrug af frugt og grøntsager fordelt på dage, uger og 
måneder. Grethe regner med 12 måneder på et år - eller 52 uger. Svar nu på følgende spørgsmål: 
 

a) Hvor mange peberfrugter bruger familien på en uge? 
b) Hvor mange er det på et år? 
c) Hvor mange peberfugter spiser hvert familiemedlem i gennemsnit på et år? 
d) Hvor mange æbler køber familien på et år? 
e) Hvor mange tomater spiser hvert familiemedlem i gennemsnit på et år?  
f) Hvad er forbruget af kartofler pr. person på en måned? 
g) Forældrene spiser 1/3 af gulerødderne, børnene resten.  

Hvor mange gulerødder spiser Grethe og hendes bror på en uge? 
h) Hvor mange gulerødder spiser familien i alt på et år?  
i) Lav et skema, der viser det samlede forbrug af grøntsager hos familien på et år. 

 
     

 
(Forsat fra opgaven 1.) Grethes familie køber altid ind i den samme butik, da den har en god parkerings-
plads. Hvis priserne i butikken i gennemsnit er som vist på indkøbssedlen, hvad bruger familien så…  
 

a) På tomater på et år? 
b) På salathoveder på et år? 
c) På gulerødder på en måned? 
d) På kartofler på en måned? 
e) Lav et skema, der viser det samlede  

forbrug i kroner på frugt og grønt på et år. 
 

Familien finder ud af, at de kan spare 20% ved at  
shoppe rundt mellem forskellige butikker i nabolaget.  
 

f) Hvor meget sparer de så på æbler på et år? 
g) Hvor meget sparer de på løg i hele kroner? 
h) Hvor meget sparer de i alt? 

 
 

Opgave 1  

 

Opgave 2  

Indkøbsliste 
 
5 tomater            9,50 kr. 
1 agurk          7,75 kr. 
2 kg. kartofler         21,50 kr. 
1 løg            3,50 kr. 
1 peberfrugt           5,25 kr. 
1 æble           2,50 kr. 
1 pose gulerødder    9,00 kr. 
2 salthoveder          18,00 kr. 
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Grethes familie er meget online. De streamer serier, spiller forskellige online spil, chatter med venner 
og familie. I diagrammet kan du aflæse deres samlede ”forbrug” i timer på en uge. I alt bruger familien 
sam-let 150 timer om ugen online. Svar nu på følgende spørgsmål:  
 

a) Hvor mange timer bruger familien online på et år? 
b) Hvor mange timer bruger familien på streaming på en uge? 
c) Hvor mange timer bruger familien på at spille på en uge? 
d) Hvor mange timers spil bliver det på et år? 

 
Det er børnene, der bruger 80% af den tid, der spilles.  
 

e) Hvor mange timer spiller Grethe og hendes bror på en uge? 
f) Hvad er det i minutter? 
g) Passer disse tal på din familie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grethe har huspligter, hun skal udføre hver uge. Hun skal støvsuge sit værelse og den store stue én gang. 
Desuden skal hun hver uge feje terrassen eller rydde den for sne. Hun tager desuden ud af opvaske-
maskinen 1 gang hver dag. 

a) Hvilken form, tror du, familiens terrasse har, når du ser på formlen for den? 
b) Lav et skema som det herunder og udfyld de tomme pladser. 

 

Grethes tidsforbrug og arealer ”rengjort” 
Opgave Areal Tid  

(gennemsnit) 
Tidsforbrug pr. år 

(minutter) 
Areal pr. år 

Støvsuge værelse 4 m * 3,5 m 10 sek./m2   
Støvsuge stor stue 6 m * 5,5 m 8 sek./m2   

Feje terrassen (10 m * 7 m) / 2 15 sek./m2   
Tømme opvasker  4 min. og 15 sek.   

 

Opgave 3 

Opgave 4 
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