
Julekalender 2014Julekalender 2014

           Tre æbler og to appelsiner      

 vejer tilsammen 950 g. 

To æbler og tre appelsiner vejer til 

sammen 1050 g. Hvor meget vejer 

et æble og en appelsin?

1.

5.
Find de tre næste tal i rækken:1, 2, 6, 13, 23, 

3.

Hvor mange gange 
skal man addere 
det største tocifrede 
tal til det største 
encifrede tal for at få 
det største trecifrede tal?

6.
Hvor mange trekanter kan du finde i stjernen?

2.

4.

Alle cifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 og 9 skal anvendes, og hvert 

ciffer må kun bruges en gang.

Fem juleboller skal deles mellem seks børn. Alle børnene skal have lige meget. Hver bolle må højst deles i tre lige store dele. 
      Hvordan kan bollerne deles?

Find to femcifrede tal med 

den mindste differens. 
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8.

Hvad er den 
mindste længde, 
siden a kan være?

Hvad er den største?

7.

Sæt parenteser så dette regneudtryk bliver sandt:
9 ∙ 5 + 2 – 8 ∙ 3 + 1 = 22

12.

Hvilke tal bliver større, når de divideres med sig selv, 
end når de ganges med sig selv?

11.

Lav regnestykker med facit fra 1til10 med brug af fire 4-taller, de fire regningsarter og parenteser.

9.

Produktet af tre 

på hinanden følgende 

tal er 26 970. 

Hvilke tre tal er der 

tale om?

10.

Anbring tallene 1, 2, 4, 5, 

6 og 8 i kasserne, så regne-

stykket kommer til at passe.

    

Her er de to første:(4 + 4) : (4 + 4) = 1(4 ∙ 4) : (4 + 4) = 2

C

A B

a

AB =19

AC =8

( ) ( )

 ∙   3  =       7        =        9  ∙ 



En kniv vejer det samme 
som to skeer. 

Tre skeer vejer det samme 
som en kniv og en gaffel. 

En tallerken vejer det samme 
som en kniv og en ske. 

Hvor meget vejer de forskellige 
dele, når en gaffel vejer 100 g?

14.

13.

I nissehulen havde nisserne 

grå og røde bukser, 

grå og røde strømper og 

grå og røde halstørklæder. 

Desuden havde de 

seks forskellige trøjer og 

seks forskellige røde nissehuer.

 
På hvor mange forskellige 

måder kunne de klæde sig på?

Indsæt tallene fra 3 til 11. 

Tallene må kun bruges en gang.Summen af tallene horisontalt, vertikalt og diagonalt skal være den samme.

Find det næste 
tal i rækken:

3600
1800
600
150

 

15.

16.

Sæt parenteser, så regneudtrykket bliver rigtigt:

2 ∙ 1 + 2 ∙ 3 – 2 ∙ 2 – 1 = 12

17. 18.

Julius skal pakke 24 

små ens gaver ind. 

Til hver gave skal 

han bruge 40 cm 

gavebånd plus 

75 % af de 40 cm 

til sløjfen.

Hvor mange meter 

gavebånd skal han 

bruge i alt?

5
9

11
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Find fire på 

hinanden følgende 

ulige tal, hvis sum er 80.

23.

24.
Find et tal, 
hvor det 
dobbelte 
af tallet 
er 99 større end halvdelen af tallet.

21.

Denne figur 
er dannet af 
6 kongruente 
kvadrater, 
og den har 
et areal på 
294 cm2.

20. Find de tre næste tal i rækken:

1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, 31,      ,        ,        

19.Det tager Julius 4,5 min. 
at pakke en gave ind.

 

Hvor mange gaver kan 
han pakke ind på 2 timer? 

Find omkredsen 
af figuren.

22.

Find to tal, der 
multipliceret med 
hinanden giver 
1 million. 

De to tal må ikke 
skrives med cifret 0.

1000 000

+ + + = 80


