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Bolle med laks: kr. 35 
Bolle med tun: kr. 37 
Sodavand: kr. 25 
Danskvand: kr. 15 
Valgfri kage: kr. 23 
Is med drys: kr. 27
  

Problemregning  Sæt 1  
 

 

Opgave 1  
Peter skal på ferie, men han mangler nogle forskellige ting til turen. Han køber følgende: 

 

- 1 t-shirt: kr. 199 

- Tandbørstesæt: kr. 58,50 

- 3 par underbukser: kr. 39 pr. par  

 

a) Hvad koster det i alt? 

b) Peter betaler med en 500 kr. seddel. Hvad får han tilbage?

 

Opgave 2 
Lærke spiser ofte på cafe. Priserne kan du se på skiltet. 

 

a) Hvad bliver prisen for en danskvand, 1 bolle med  

laks samt en valgfri kage? 

b) Hvis hun køber ovenstående 4 gange hver måned,  

hvad koster det så på et år (52 uger)? 

 

Opgave 3 
En 8. klasse med 22 elever og 2 lærere skal på lejrtur til Sæby i 5 dage (4 overnatninger). De skal bo i 

hytter på en campingplads. Udgifterne pr. person (elev/lærer) er som følger: 

 

- Madpenge: kr. 65 pr. overnatning/deltager. 

- Leje af hytter: kr. 85 kr. pr. overnatning/deltager. 

- Transport samlet: kr. 7000 i alt.  

- Udflugter: 125 kr. pr. person. 

- Andre udgifter: kr. 2500 i alt. 

 

a) Hvad bliver den samlede udgift for lejrturen? 

b) Hvad er udgiften pr. deltager? (Afrund til helt tal.) 

 

 

Opgave 4 
Oliver har aftalt med mor og far, at hvis han lader sine konfirmationspenge (kr. 25000) stå i banken (og 

ikke bruger af dem), så vil hans forældre give ham 6% pr. år i rente. 

 

a) Hvad har Oliver i alt efter det første år? 

b) Hvad har han stående efter 3 år? 

 

 

Addition, subtraktion, division og multiplikation 

Procent og brøkregning 
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Opgave 5 
Olivia har sparet 12500 kr. sammen. Hun skal bruge 47% af dem på en ny computer. 

  

a) Hvad koster computeren? 

 

 
Opgave 6 
Svend skal slå to græsplæner, der i alt består af to lige store kvadratiske områder.  

Sidelængden på hver kvadratet er 7,5 meter. 

 

a) Hvor stort er det samlede græsareal, Svend skal slå? 

 

Opgave 7 
Tabitha skal flytte, og hun har købt 10 flyttekasser for 100 kr. Kasserne har følgende mål:  

Højde 40 cm, bredde 45 cm, længde 55 cm. 

 

a) Hvad er rumfanget af én kasse i cm3? 

b) Hvad er rumfanget af én kasse i m3?  

 

 

 

 
Opgave 8 
Erik og Lasse trækker kort fra et kortspil uden jokere (52 kort). Hvis der trækkes et billedkort, skal man 

tage 10 armbøjninger. 

 

a) Hvad er sandsynligheden for, at der trækkes et billedkort?  

(Udtrykt som brøk og forkortet hvis muligt.) 

b) Hvad er sandsynligheden i procent? (Afrund til helt tal.) 

 

 
Opgave 9 
Ellen løber en tur på 15 km. Det tager hende 1 time og 30 min. 

 

a) Hvad er Ellens gennemsnitsfart? 

 

 
Opgave 10 
Pia skal til USA og vil købe nogle US-dollars. Hendes moster fortæller, at hun fik 800 dollars for 5120 

kroner.  

 

a) Hvad betalte Pias moster for en dollar? 

b) Hvad bliver prisen, hvis Pia vil købe 1500 dollars? 

Areal og rumfang 

Chance og hyppighed 

Hastighed og tid 

Blandede opgaver 


