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2.

6.
Nissemor tegner julepynt. 
Hvor mange diagonaler 

er der i en 7-kant?

4.
Hvilket tal skal stå i stedet for X?

5.
Nisserne leger med hemmelige koder, 
og bogstaverne står for forskellige tal.

Et gavepapir med form som 
et rektangel har sidelængderne 

3 cm og 4 cm. 
Punktet M er midtpunkt 

på den ene side. 
Hvor stort er arealet af trekant AMC?

3.
Julemandens rensdyr 

løber om kap. 
Kort før målet overhaler Rudolf 
Torden, som ligger nummer 2. 
Hvilket nummer bliver Rudolf?

Bogstavet O = 7
Hvad skal der stå på U’s plads?

2, 3, 4, 5 eller 6?

TWO
+ TWO
  FOUR

1.
Nissepigen Nille folder julepynt. 
Hvilken figur kan hun ikke folde 

sammen til en terning?

MC

A

3

4

42

8

3 5 X 6
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7.8.
Nissepigerne har bagt honninghjerter med 

tallene fra 1 til 25. 

Hjælp nisserne med at lægge dem på et bagepapir, 
så summen er den samme både horisontalt, 

vertikalt og diagonalt. Tallene må kun bruges en gang.

10.
Julle og Nulle spiller om julesmåkager, og 

Julle påstår, at han kan inddele spillepladen i 
8 mindre kvadrater, der hver indeholder 
mindst en småkage. Vis om han har ret?

Julius pakker gaver ind. 
Han bruger en kasse med 

kvadratisk grundflade, 
hvor summen af højden i kassen 
og siden i grundfladen er 10 cm. 

Hvilken højde skal kassen have for 
at få det største rumfang?

11.
Tulle pakker julegaver ind. 

Et baseballbat og en bold koster 
tilsammen 110 kr. 

Battet koster 100 kr. mere end 
bolden. Hvad koster bolden?9.

Nissefar tapper nisseøl 
fra to tønder. 

I tønde A er der et hul 
med en diameter på 2 cm.

I tønde B er der 2 huller 
med en diameter på 1 cm. 

Hvilken tønde bliver 
først tom?

1 7

16 3

5 18

21

11

12.
Nisserne leger med tal, 

men bliver resultatet 1 eller 36?

24 : 4 (2 + 4) = ?
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13.
Nisserne bager mange småkager. 

Det tager 24 dage at fylde en kagedåse. 
For hver dag der går, har de dobbelt 
så mange småkager som dagen før. 

Hvilken dag er kagedåsen halvt fyldt?

14.
Hvilke tre tal 

giver samme resultat, 
når de bliver 

adderet eller multipliceret?

17.
Julemandens kane skal finde vej 

gennem skyerne. Hjælp julemanden med 
at finde den vej, som giver resultatet 12.

16.
På hvor mange måder kan kvadratet 

deles i 2 kongruente figurer, når 
man kun må bruge rette linjer, og alle 
linjer skal starte og slutte i et punkt, 

samt at den diagonale linje skal indgå.

Nissemor kigger på julepynt. 
Hun har en glaskugle med en 

diameter på 5 cm, og en kvadratisk 
julekurv med en sidelængde på 5 cm. 

Hvilken julepynt har det største rumfang?

18.

Julekalenderen 
kan printes fra 
www.dkmat.dk

Julekalenderen 
kan printes fra 
www.dkmat.dk

Julle er 54 år gammel, og 
hans mor er 80 år. 

Hvor mange år er det siden, 
at Julle’s mor var 3 gange 

ældre end ham?

15.
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God julGod jul

22.

21.
En æbleskive vejer 28 gram. 

Hvor meget vejer et honninghjerte?

19.
Nisserne leger med tal. 
Hvad er det næste tal 

i denne række?

2, 6, 30, 210, ….

20.
Rudolf går en tur rundt om

julemandens tårn. 
Tårnet har nederst form som en 

trekant med sidelængderne 
3, 4 og 5 meter. 

Rudolf holder en afstand til 
tårnet på en meter 
hele vejen rundt. 

Hvor lang bliver turen?

24.

23.

 +  +  +  +  =225

Oskar tegner julepynt og har 
tegnet et kvadrat inde i en cirkel. 
Arealet af kvadratet er 100 cm2. 
Hvor stort er arealet af cirklen?

Summen af 5 på hinanden 
følgende ulige tal er 

Hvilke tal er der tale om? 
I et cylindrisk glas 

med en radius på 5 cm 
er vandstanden 10 cm. 

Nissefar taber en nød i glasset, 
og vandstanden stiger 

til 13,2 cm.

Hvor stort er rumfanget 
af nødden i cm3?
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