FAGLIG LÆSNING
Den nordjyske
vestkyst
MED MATTIP

I teksten står noget matematik.
Find matematikken og løs opgaven.

Du kan evt. tjekke dine svar på mattip.dk.
Opgave 1

Viktor er i sommerhus i Rødhus i 5 dage. Hver dag
cykler han en tur, der er 3 km, på de små veje.

Hvor mange km cykler Viktor
i alt på sommerhusturen?

km

Opgave 2

Magnus og Lea er på udflugt til Bulbjerg. Bulbjerg er
et højt fuglefjeld ved Vestkysten. Lea regner ud, at
fuglefjeldet er 100 m minus 53 m højt.

Hvor højt er fuglefjeldet?

m

Opgave 3

Magnus og Lea samler sten ved Bulbjerg. De samler
12 sten. Hver sten vejer ca. 200 g.

Hvor mange gram vejer de 12 sten?

gram

Opgave 4

Grenen er Danmarks nordligste punkt. Den ligger på
Skagens Odde, som er 30 km lang. Fra Grenen til den
tyske grænse er der 390 km.
Hvor mange gange kan Skagens
Odde ligge efter hinanden
fra Grenen til Grænsen?
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Opgave 5

Ved Grenen i Skagen mødes havene Skagerak og
Kattegat, og du kan stå med dine fødder i hvert sit
hav på én gang.

Hvis vandet når 200 mm op på dine
ankler, hvor mange cm er det så?

cm

Opgave 6

Fra Lønstrup til Løkken er der 15 km. Du kører i bil
med 60 km i timen.

Hvor lang tid tager det at køre
fra Lønstrup til Løkken?

minutter

Opgave 7

Ved Lønstrup står Rubjerg Knude Fyr. Fyret blev
bygget i 1900 og tændt første gang d. 27. december.

Hvilket jubilæum kan fyret
fejre d. 27. december 2020?

år

Opgave 8

I Tversted er der et populært blåt ishus, der
tiltrækker mange isglade kunder. Det tager 2
minutter at betjene 1 kunde.

Hvor lang tid tager det
at betjene 23 kunder?
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