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Til efterforskerne af denne sag:
Der er 2 bilag til denne sag, der skal udfyldes og sendes/aﬂeveres til
afdelingslederen. Sagen har høj prioritet, da banden, denne sag omhandler,
længe har været et stort problem.
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Beretning fra hovedkontoret

Det lykkedes i går politiet, efter langt tids overvågning, at anholde ”30 K-banden”.
30 K-Banden er kendt for, at hvert af medlemmer altid har præcist 30 kroner på sig i en læderpose.

De 30 kroner er fordelt på 4 forskellige typer mønter:
2-kroner, 5-kroner, 10-kroner samt 20-kroner, og ingen af bandemedlemmerne har den samme
fordeling af mønter.

Politiet har dog problemer med at identiﬁcere, hvem der er hvem af bande-medlemmerne. De har dog
nogle oplysninger om hvert bandemedlem, som kan hjælpe med at identiﬁcere dem.

Birger ”Brækarm”
Har altid 2 mønter på sig.

Lars ”Listesko”
Har altid 3 mønter på sig. Mindst én af mønterne er en 5’er.

Frida ”Frihed”
Har altid 6 mønter på sig. Mindst en af mønterne er en 2-krone.
Thomas ”Tandløs”
Har altid 7 mønter på sig.

”Scooter” Sandra
Har altid 6 mønter på sig.

Morten ”Mønter”
Har altid 3 mønter på sig.

Kalle ”Knojern”
Har altid 4 mønter på sig.

Udfyld nu Bilag 1 og Bilag 2, så vi kan bygge en stærk sag mod denne bande.
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Med baggrund i oplysningerne i sagsnummer 1,
skal du/I udfylde Bilag 1 og 2.

BILAG 1
til SAG NUMMER 1

1.

Hvem havde færrest mønter på sig?

2.

Hvor mange mønter var det?

3.

Hvem havde ﬂest mønter på sig?

4.

Hvor mange mønter var det?

5.

Hvor mange bandemedlemmer havde 6 mønter?

6.

Må to bandemedlemmer have helt ens mønter, som giver beløbet 30 kr. på sig?

7.

Kan du sammensætte beløbet på 30 kroner med 5 mønter, hvor du kun må bruge 2-,
5-, 10- og 20- kroner som mønter?

Udfyld nu Bilag 2 til sag nummer 1 ...
2022 © mattip.dk

2022 © mattip.dk

Kalle ”Knojern”

30 kr.

30 kr.

Morten ”Mønter”

30 kr.

30 kr.

30 kr.

+
30 kr.

I alt:

”Scooter” Sandra

10

Vis hvilke mønter, der identiﬁcerer
bandemedlemmet:

30 kr.

2

Antal
mønter

Thomas ”Tandløs”

Frida ”Frihed”

Lars ”Listesko”

Birger ”Brækarm”

Bandemedlem:

Med baggrund i oplysningerne i sagsnummer 1,
skal du/I udfylde Bilag 1 og 2.

BILAG 2
til SAG NUMMER 1
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LÆRERARK

• Det kan være en ide at lade eleverne læse beretningen
fra hovedkontoret højt for hinanden, så oplysningerne og
informationerne er tydelige for alle detektiver/efterforskere.
Du kan også vælge selv at gøre det.
• Hvis I har mønter i de forskellige størrelser (20 kr., 10 kr., 5 kr., 2 kr.) liggende, kan
de være sjove for eleverne at bruge.
• I kan også lave jeres egne mønter og benytte en stor kopi af Bilag 2.
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