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Opgave 1
Sæt ring omkring det tal, som indeholder 25 hundrede og 4 tiere.

250040

25040

2504

2540

Ingen af dem

Opgave 2
Skriv tallet.
Seks hundrede og fem kroner

__________________ kr.

Opgave 3
Dette tælleapparat vise antal tilskuere, som er kommet for at se
en fodboldkamp.

Hvad viser tælleapparatet, hvis der er gået en tilskuer mere ind ?

Opgave 4
a.

1000 — 69 = ____________

b. 10 * 6 * 10 = __________

c. 6 * 7 = __________

d.

12 : 6 =

e. 126 : 6 = ___________

f. 4 : 1 = _________

_______________

Opgave 5
Skriv som decimaltal .
a) 8 tiere 3 enere og 5 tiendedele

__________ b) 3 hundrede 7 enere og 4 tiendedele ___________

Opgave 6
Fire tiendedele er det samme som ____________ hundrededele

Opgave 7
Sæt ring om det største tal.

a)

6,78

45,6

34,5

b) 3,251

3,6

2

3,75

c) 4,09

4,7 4,008

Opgave 8
Skriv de to næste tal i disse talrækker.
a) 0,95 0,97 0,99

_______

________

b) 1,15

1,13

1,11 ________

_________

Opgave 9
I hver af disse opgaver skriver du INGEN, hvis du mener der ikke findes noget svar på opgaven. Ellers skal
du skrive et tal som er:.
a)

Større end 5 og mindre end 6

__________________

b)

Større end 3,9 og mindre end 4

c)

Større end 0,64 men mindre end 0,65 _________________

__________________

Opgave 10
Aflæs tallene ud for pilen og skriv dem i de tomme felter.
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Opgave 11
Dette er en tegning af et spisebord. Hvor højt tror du, det er i virkeligheden.

Opgave 12
Oscar bygger et tårn af syv klodser, som hver er nøjagtig 10 cm høje.
Hvor højt bliver tårnet? Sæt kryds.

Opgave 13
Længden rundt om denne ottekant er:

8 cm
Mere end 8 cm
Mindre end 8 cm
Man kan ikke vide det
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Opgave 14
Her er et kvadrat.
A.

Hvor stor er omkredsen? ________________

B.

Hvor stort er arealet ? ___________________

Opgave 15
Firkant A deles op i tre stykker. De sættes sammen så der kommer en ny figur B.

Sæt kryds ved de rigtige udsagn.


Arealet af A er større end arealet af B

_________



A og B har et lige stort areal.

_________



Arealet af B er større end arealet af A

_________



Man kan ikke sige hvilket areal som er størst

_________



Der er længere rundt om A end om B

_________



Der er lige langt rundt om A og B

_________



Der er længere rundt om B end rundt om A

_________



Man kan ikke sige ,hvilken vej som er længst

_________

Opgave 16
Hvilken af disse vinkler er størst? ______________
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Opgave 17
Hvilke af de følgende eksempler kan bedst bruges som huskeregel på, hvor langt 1 mm ca. er?
Sæt kryds.


Bredden af en hånd

_________



Et langt skridt

_________



Tykkelsen af en lillefinger

_________



Tykkelsen af en negl

_________

Opgave 18
Hvor langt er linjestykket r? _________________

Opgave 19
Hvor mange af de små æsker kan der være i den store æske ?

Vis hvordan du har tænkt
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Opgave 20
Her er et værelse med et skab, en sovesofa, en stol og et skrivebord.

Omtrent hvor stor en gulvflade tror du rummet har? __________________ m 2

Opgave 21
Arealet af hele rektanglet er 20 cm2.

Hvor stort er arealet af den grå del? ___________________________

Opgave 22
Regn følgende ud.
a)

5,1 + 0,46

b) 37 — 0,16

c) 4 * 2,4
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d) 0,12 : 2

Opgave 23

Skriv svarene på regnestykkerne eller skriv NEJ, hvis du mener det ikke kan regnes ud.
a)

6 : 3 = _________

b) 6 ۰ 0,5 = _________

c) 3 : 6 = __________

d)

3 : 0,5 = ________

e) 0,5 : 5 = _________

f) 8,4 ۰ 10 = ________

g)

29,2 : 10 = ________

h) 2,7 ۰ 100 = ________

i) 3,7 : 100 = _________

Opgave 24
Sæt ring om alle de regnestykker, som passer til hver af regneopgaverne.
A)

Du betaler 35 kr. for 7 lodsedler. Hvor meget koster en lodseddel?
35 ۰ 7

B)

7 ۰ 35

35 — 7

7 + 35

25 : 3

3 : 25

3 ۰ 25

25 — 3

3 + 25

1 kg kød koster 49,50 kr. Oscar køber 1,7 kg. Hvor meget koster det?
49,50 ۰ 1,7

D)

7 : 35

Hvis 25 halsbånd vejer 3 kg, hvor meget vejer så et halsbånd?
25 ۰ 3

C)

35 : 7

49,50 : 1,7

1,7 : 49,50

1,7 ۰ 49,50

49,50 — 1,7

I en æske kan der være 0,75 kg småkager. Hvor mange æsker kan der fyldes med samlet 6 kg kager?
6 ۰ 0,75

6 : 0,75

0,75 : 6

0,75 ۰ 6

6 — 0,75

6 + 0,75

Opgave 25
Skriv et regnestykke, som passer til regneopgaven.

a. Prisen for 1 kg pærer er 12 kr.. Hvad koster 2,6 kg pærer? ______________________________
b. En vandmelon koster 12 kr. Hvor mange vandmelon kan man få for 84 kr.? ________________
c. 1 kg svinekoteletter koster 69,50 kr. Hvad koster 0,76 kg? ______________________________
d. Fem lige store flasker solbærsaft indeholder tilsammen 6,25 liter.
Hvor meget saft indeholder hver flaske? ____________________________________________
e. Henrik er 1,85 m høj. Annika er 1,71 m.
Hvor stor er forskellen i højden på de to personer? ___________________________________
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