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I dette korte forløb skal du arbejde med trekanter og firkanter. Du skal finde omkreds og arealer af disse 
figurer samt konstruere (tegne) dine egne. 
 

 
 
Opgave 1 

a) Tegn et kvadrat med sidelængden 4 cm. 
b) Hvad er omkredsen af dette kvadrat? 
c) Hvad er arealet af dette kvadrat? 

 
 

Opgave 2 
a) Tegn et kvadrat med sidelængden 8 cm. 
b) Hvad er omkredsen af dette kvadrat? 
c) Hvad er arealet af dette kvadrat? 
d) Hvor mange gange større er arealet af  

dette kvadrat i forhold til arealet af kvadratet i opgave 1? 
 
 
Opgave 3 

a) Mål sidelængderne på figuren til højre. 
b) Hvad er arealet af denne figur? 
c) Hvad er omkredsen? 
d) Hvis du fordobler sidelængden, hvor meget  

større bliver arealet af denne figur så? 
 
 
 

 
 
Opgave 4 

a) Tegn et rektangel med en bredde på 3 cm og en længde på 6 cm. 
b) Hvad er omkredsen af dette rektangel? 
c) Hvad er arealet af dette rektangel?  

 
 
Opgave 5 

a) Tegn et rektangel med en højde på 7 cm og en bredde på 4 cm. 
b) Hvad er omkredsen af dette rektangel? 
c) Hvad er arealet af dette rektangel?  

 
 
 
 
 

Kvadrater 

Rektangler 

I et kvadrat er 
alle sider lige 

lange og 
vinklerne 90°. 

I et rektangel  
er de to 

modstående 
sider lige lange 

og vinklerne 90°. 

I et rektangel 
kaldes siderne 

ofte for bredden 
og længden eller 

højden og 
bredden. 
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Opgave 6 
a) Mål sidelængderne på figuren til højre. 
b) Hvad er arealet af denne figur? 
c) Hvad er omkredsen? 
d) Hvis du fordobler sidelængderne, 

hvor meget større bliver arealet af 
denne figur så? 

 
 
 

 
 
Opgave 7 

a) Tegn en retvinklet trekant hvor: 
a = 4 cm og b = 3 cm. 

b) Mål længden på c. 
c) Hvad er den retvinklede trekants omkreds? 
d) Hvad er arealet af den retvinklede trekant? 

 
 
Opgave 8 

a) Tegn en ligebenet trekant hvor: 
Grundlinjen er 5 cm. 
Højden er 6 cm. 

b) Mål længden på b og c. 
c) Hvad er den ligebenede trekants omkreds? 
d) Hvad er arealet af den ligebenede trekant? 

 
 
Opgave 9 
Find omkredsen af figurerne herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 10 

a) Mål sidelængden på den  
ligesidede trekant. 

b) Hvad er trekantens omkreds? 
c) Hvad er trekantens areal?  

(Du må godt bruge lommeregner.) 
 
 

Trekanter 

En trekant ,hvor 
kun to af siderne er 

lige lange, kaldes 
ligebenet. 

En trekant, der har 
en vinkel på 90°, 

kaldes en retvinklet 
trekant. 

En trekant, hvor alle 
tre sider er lige 
lange, kaldes en 

ligesidet trekant. 

a 

b c 

I en trekant som 
denne kaldes a ofte 
for grundlinjen og b 

for højden  
(eller omvendt). 

a 

b 
c 

a 

b c 

Figur 1 

Figur 2 



2021 © mattip.dk                                                  Husk at indberette dette ark til Copydan, hvis din skole er udvalgt til det. 

Opgave 11 
Find arealet af figurerne herunder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 12 
En elev måler det bord, hun arbejder ved. Det er 65 cm bredt og 120 cm langt. 

a) Hvad er bordet omkreds? 
b) Hvad er bordets areal?  

 
 
 
Opgave 13 
En mand vil plante græs i sin have. Det skal være en kvadratisk plæne, 
og arealet skal være 49 m2. 

a) Hvad skal sidelængden på plænen være? 
b) Hvad bliver græsplænens omkreds? 

 
 
 
Opgave 14 
Et håndboldhold løber langs de stiplede linjer. 

a) Hvor lang er én omgang? 
b) Hvad er arealet af det område,  

de løber rundt om? 
 
 
 
 
Professoropgave: 

a) Tegn en ligesidet trekant, hvor siderne er 8 cm lange. 
b) Hvad er trekantens omkreds? 
c) Hvad er trekantens areal? Det er lettere at 

tegne en ligesidet 
trekant, hvis du 

bruger en passer… 


