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2.

3.
Drillenissen har været på spil. 

Hvilket tal skal der stå 
i stedet for gaven?

1.

5.

Summen af 3 på hinanden 
følgende tal giver resultatet 

123456
Hvilke 3 tal har Julle fundet?

Arthur bager brunkager. 
6.

Indsæt de ulige tal 
fra 1 til 17, så summen er ens, 
vandret, lodret og diagonalt.

Nissemor er 80 år, og Sally er 54. 
For hvor mange år siden 
var nissemor 3 gange så 

gammel som Sally?

Arealet af den lille brunkage er 4 cm2.

Hvor stort er arealet af 
den store brunkage?

123456++ + =

Sofie og Tulle er 
begge født i december. 

I dag den 4. december 2020 
adderer Sofie det år, 

hun er født, året Tulle er født 
og deres alder. 

Hvad bliver tallet?

4.
98

8

88

88

Julekalenderen kan hentes på
www.dkmat.dk/julekalender

Julekalenderen kan hentes på
www.dkmat.dk/julekalender

68

8



10.
8.

Hvilket tal skal der stå 
i stedet for julehjertet?

9.
Sofus triller julestokke med en radius 
på 1 cm på en linje fra punkt a til b. 
Afstanden fra punkt a til b er 11 π. 

Hvordan ser julestokken ud i punkt b?

Nissefar køber en flaske vand. 
Den koster 4,50 kr. 

Flasken koster 3 kroner mere
 end vandet. Hvad koster vandet?

11.
Julle, Tulle og Ruth har 

købt en pose med 30 julekager. 
Tulle betalte 8 kr., Julle betalte 5 kr., 

og Ruth betalte 2 kr.
Hvor mange kager får de hver, hvis de 

fordeles efter, hvor meget de har betalt.
7.

Nissemor klipper papir til julepynt.
Hvor stort er arealet af 

rektanglet ACFE?

12.

Nisserne spiller terning. 
Her er vist 3 udfald. 

Hvad er sandsynligheden for 
at få udfaldet Jul 
med terningen?
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13.
Hvilken værdi har julesokken, hvis 

julesok, lys og gran har forskellig værdi?

15.

Bob bygger et kagehus. 
Hvor lang er kvadratets side x?

14.

Hvilken foldning passer til plantegningen?

17.
18.

Nulle spiller julebanko. 
Han har spillet 15 gange

og vundet 9 gange. 
Hvis han vinder de næste 5 spil, 
hvor mange procent af spillene 

har han så vundet?

16.

Luffe leger med talbrikker.
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21.

Indsæt de 2 tal, der gør 
begge udsagn sande.

22.

Nisserne leger med tal, 
men bliver resultatet 1 eller 16?

8 : 2 (2 + 2)

19.

Hvor mange rensdyr har
 julemanden i stalden?

10’ere er 6 flere end 1’ere, og 
100’ere er 8 færre end 10’ere.

20.

 +  = 29

 -  =  5

Nisserne står i ring til en leg. 
Sif er den femte til venstre for Freja.

Til højre står der 7 nisser 
mellem Freja og Sif. 

Hvor mange nisser står 
der i ringen?

110100

23.

God julGod jul

24.

=24

Nissefar hælder juleøl i en tønde. 
Tønden har en diameter

på 1,2 meter, og han hælder 
0,96 m3 øl i tønden.

Hvor højt står øllet i tønden?


