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Jeg gik i skole tidligt om morgenen. Vi skulle have matematik i første modul. Læreren spurgte hvad 100 gange 50
giver. Så svarede min ven. Hvad var svaret?

Jeg købte 13 stykker slik og 10 is og stykke slik koster
0,50 kroner og en is 17 kroner. Hvad kostede det i alt?
Skrevet af Jens

Skrevet af Emmi

Jeg var slem i skolen så jeg skulle sidde efter og lave
lektier: 9 gange 12, 12 gange 12 og 5 gange 101. Da jeg
kom hjem skulle jeg købe is, så jeg gik ned i isbutikken
og købte 8 vafler til 12,- kroner og 7 sodavandsis til 8,kroner. Hvor meget skulle jeg betale?

Min kusine og jeg skulle i dyrehaven. Vi lejede en hest
hver. Jeg betalte 14 kroner og det gjorde hun også. Vi red
i meget lang tid. Hvor meget betalte vi i alt?

Skrevet af Mathias

Skrevet af Pil H.

En dag til morgensamling sad der 153 børn og 24 af dem
snakkede. Ovre i siden sad der 11 forældre og 3 af dem
snakkede og inde i personalerummet sad 4 lærere og
holdt møde hvor 1 af dem snakkede. Hvor mange snakkede ikke?

En dag gik jeg ind i en kiosk og så købte jeg 12 kæbeknusere og de kostede 12 kroner hver. Hvor mange penge
kostede de 12 kæbeknusere i alt?

Skrevet af Joanna

Skrevet af Kasper H.
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Jeg adopterede 11 børn. Hvert barn kostede 500 kroner
at adoptere. Hvor meget kostede det i alt?
Skrevet af Frederik
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Der var et stort tæppe med 7 rækker med blade. På 3
rækker var der 24 blade. Hvor mange blade var der på
een række og hvor mange blade var der i alt?
Skrevet af Joanna

Jeg skulle ud og rejse. Jeg skulle til Kina. Jeg skulle have
6 vaccinationer og hver vaccination kostede en 50’er.
Hvor meget kostede det i alt?
Skrevet af Esther

Bent gik ned for at købe en bluse for 7 euro, men så
fandt han ud af at det var bedre at købe tre i stedet for
1. Hvor mange kroner betalte han hvis 1 euro var 7 kroner?
Skrevet af Isabel

Gurli gik nede i en legetøjsforretning og købte 3 biler der
hver kostede 12 kroner. Hun købte også fire dukker til 30
kroner hver men med 4 for 50 kroner. Hvor mange penge
brugte Gurli så?

Jeg skulle købe fire slush-ice. En stor til 15 kroner. En
mellem til 12 kroner og to små til 8 kroner. Der var 9
andre der købte store slush-ice - en hver. Hvor mange
penge fik butikken?

Skrevet af Natasha

Skrevet af Emil
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Signe og jeg gik ned til tøjbutikken. Den hed Sandy. Vi
købte to trøjer som hver kostede 13 kroner. Hvor mange
penge brugte vi?
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Jeg har 100 kroner. Jeg køber 2 bolde og en bold koster
10 kroner. Hvor mange penge har jeg så?
Skrevet af Seringe

Skrevet af Rikke

I Føtexbladet havde jeg set nogle fede bukser og de kostede 300 kroner, men der var 50 kroner rabat på alle
børnebukser. Jeg købte tre par bukser. Hvor meget fik jeg
i rabat?

Der var engang fem grise. De fik 12 grislinger hver. De
levede lykkeligt til deres dages ende. Hvor mange
grislinger var der i alt?
Skrevet af Pil B.

Skrevet af Sarah

Jeg gik ned til grønthandleren. Jeg købte 9 meloner til 6
kroner stykket. Jeg betalte 100 kroner. Hvor meget kostede melonerne i alt? Hvor meget fik jeg tilbage?
Skrevet af Siri
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Jeg og tre andre gik i svømmehallen. En børnebillet kostede 13 kroner og voksen kostede 21 kroner. Børn galdt
kun til man var 12 år og en af os var 13 og en anden 10 og
den sidste 12 ligesom mig. Hvor mange penge brugte vi i
alt og hvor gamle er vi tilsammen?
Skrevet af Emilie H.
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Jeg var i en døgnkiosk og jeg købte 6 bolcher og betalte
for 4. Et bolche kostede 3 kroner og 50 øre. Hvad skulle
jeg betale?
Skrevet af Mie
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Der var engang en pizzamand som havde rabat. Hvis man
købte 5 pizzaer skulle man kun betale for fire. Da vi
købte fem pizzaer skulle vi vente 10 minutter. Hver pizza
kostede 30 kroner. Hvor mange penge kostede de i alt?
Skrevet af Nora

Jeg skulle købe i kantinen. En riskiks kostede 2 kroner og
jeg elsker riskiks, så jeg købte 7. Hvor meget skal jeg
betale?
Skrevet af Mejse

Jeg skulle tanke benzin på min bil. Benzinen kostede 3
kroner og derfor var der en lang kø fordi det var så billigt. I mens jeg ventede skiftede prisen til 6 kroner, men
det var ligemeget for min bil skulle have benzin nu! Da
det blev min tur tankede jeg 7 liter. Hvor meget betalte
jeg?
Skrevet af Esther

Jeg kom gående hen ad vejen. Jeg så to stykker tyggegummi lige på vejen og lige ved siden af tyve kroner og 5
Brøndby-fans og to FCK-fans og tre andre mænd. Hvor
mange ting var det?
Skrevet af Albert

Jeg gik ned til købmanden efter is. Der stod to foran mig
og det tog to minutter for hver betjening. Hvor lang tid
tog det inden jeg kom ud?
Skrevet af Loke
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Jeg var i svømmehallen med 3 af mine venner. 1 billet
kostede 7 kroner. Vi gik ind og jeg hoppede i fra 3 meter
vippen. På vej hjem købte vi is. 1 is kostede 9 kroner. 2
af os havde glemt svømmebriller. 1 sæt briller kostede 30
kroner. Hvor mange penge brugte vi i alt?
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Jeg går til en bilhandler og køber 7 Rang Rovere og de
koster 250.000 kroner hver. Hvor meget skal jeg betale?
Skrevet af Mohammad

Skrevet af Emilie Marie

Jeg var en tur nede i Netto. Der var tilbud på kylling. De
kostede 10 kroner for en. Der var nogle is der kostede 20
kroner for en pakke. Jeg købte 10 pakker kylling og 2
pakker is. Hvad betalte jeg i alt?

Jeg gik hen til Netto. Jeg købte 7 pærer. De koster 4
kroner per styk, men der var tilbud så de kostede 3 kroner per styk. Hvor mange penge skulle jeg betale i alt?
Skrevet af Ida-Maria

Skrevet af Laila

Engang gik jeg en tur. Så så jeg en butik. Jeg gik ind og
købte et penalhus til min lillesøster og et til min kusine.
Og et penalhus kostede 40 kroner. Hvor meget betalte
jeg?

Jeg var i kiosken og købte Gajol. 5 æsker. De kostede 8
kroner per æske. Hvor meget skulle jeg betale?
Skrevet af Burkay

Skrevet af Birgül
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