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Månedsopgave 5               Navn og klasse:   
	 

De 4 regnearter 
I denne månedsopgave skal vi regne på forskellige ting. Vi skal bruge de fire regnearter: 
addition (plus), subtraktion (minus), multiplikation (gange) samt division (dele). 
 

 
Hanne har en sparegris på sit værelse. Hun har sparet op længe,   
og da hun åbner den, tæller og noterer hun indholdet på 
en blok: 
 

a) Hvor mange penge udgør 20 kronerne? 

b) Hvor mange penge er der i 5 kroner? 

c) Hvor mange penge i 1 kroner og 2 kroner tilsammen? 

d) Hvor mange penge er der i alt? 

e) Hun lægger pengene i fire bunker lige store bunker. 
Hvor mange kroner er der i hver bunke? 

 
Hanne sparer sammen til nogle rulleskøjter, der koster 995 
kr. 

f) Hvor mange penge mangler hun for at købe 
rulleskøjterne? 

 

 
Torben har en hund, der hedder Bimmer. Bimmer spiser 225 gram hundemad hver dag. 
Torben går også tur med Bimmer. De går 3,5 km hver dag. 
 

 
a) Hvor mange gram hundemad spiser Bimmer på en uge? 
b) Hvor meget er det i kilo? 
c) Hvis der er 2 kilo hundemad i en pose, hvor meget er der 
så tilbage efter en uge? 
d) Hvor langt går Torben med Bimmer hver uge? 
e) Hvor langt går de på et år, hvis der er 52 uger på et år?  
 

 
Tegn et rektangel med et areal på 40 cm2. Det skal være 5 cm bredt. 
 

a) Hvor langt skal rektanglet så være? 
b) Tegn en trekant med det halve areal. 

 

Opgave 1 – Sparegrisen 

Opgave 2 – Bimmer 

Opgave 3 – Geometri 

Penge i min sparegris: 

12 stk. 20 kroner 

7 stk. 10 kroner 

13 stk. 5 kroner 

23 stk. 2 kroner 

33 stk. 1 kroner 

2 stk. 100 kroner sedler 

3 stk. 50 kroner sedler 
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Frida har fået lektier for i matematik. Stykkerne skal stilles pænt op og regnes uden lomm-
eregner. Løs stykkerne på samme måde: 
 

a) 38 + 45 
 

b) 89 + 134 
 

c) 49 – 23 
 

d) 145 – 66 
 

e) 8 • 15 
 

f) 5 • 75 
 

g) 32 / 8 
 

h) 80 / 5 

 

 
Søren holder en lille fest for sine vennerne på en restaurant. De skal vælge tre retter fra 
følgende menukort: en forret, en hovedret og en dessert. 
 
Forret Hovedret Dessert 
Rejer med laks (55 kr.) Bøf med løg (95 kr.) Is med frugt (40 kr.) 
Salat (50 kr.) Spaghetti (75 kr.) Kage (35 kr.) 
 Lasagne (80 kr.)  

 
Svar på følgende spørgsmål: 

a) Hvad er prisen, hvis Søren køber den billigste af hver ret? 
b) Hvad er prisen, hvis han køber de den dyreste af hver ret? 
c) Hvad er forskellen på de to priser? 
d) Hvor mange forskellige kombinationer kan der laves, hvis man køber en af hver 

ret? 
 

 
Tegn følgende figurer: 

a) En ligebenet trekant med en højde på 8 cm og en grundlinje på 6 cm. 
b) En retvinklet trekant med en højde på 7 cm og en grundlinje på 4 cm. 
c) En ligesidet trekant hvor hver side er 6 cm. 

 
 

Opgave 4 – Lektier 

Opgave 5 – Restaurant 

Opgave 6 – Trekanter 


