
HVOR MANGE AF HVER?                      Navn: ____________________ 

 

 ST1/2 

 

OPGAVEARK TIL PLANCHE 2 
 

Kig godt på pladen med de 100 figurer, og svar på disse spørgsmål 
– helst med både brøk, procent og decimal, hvis du kan ;o) 

 

Spørgsmål? Antal 
(10) 

Brøk  
(1/10) 

Procent 
(10 %) 

Decimal 
(0,1) 

Hvor mange burgere ser du i alt?     
Hvor mange figurer (trekanter, 
cylindere, firkanter) ser du i alt? 

    
Hvor mange af dem er røde eller pink?     
Hvor mange af de 100 figurer (også 
bogstaver og tal) er i sort/hvid? 

    
Hvor mange slags rød frugt ser du?     
Hvor mange engle er der?     
Hvor mange mobiler og aviser er der?     
Hvor mange briller og ure er der?     
Hvor mange figurer fløjter?     
Hvor mange bogstaver er der?     
Hvor mange af dem er vokaler?     
Hvor mange af tallene går op i 100?     
Hvor mange frugter med skal/skræl er 
der? 

    
Hvor mange figurer spiller bold?     

Hvilket ord kan du skrive med de bogstaver, du ser? 
 
 

Hvor mange regnestykker kan du lave og løse med de tal, du ser? 
 
 
 
 



HVOR MANGE AF HVER?                      Navn: ____________________ 
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DIT EGET OPGAVEARK TIL 
 

Kig igen godt på pladen, og lav nu selv nogle spørgsmål til din makker  
– de må gerne være lidt svære ;o) 

 

Spørgsmål? Antal 
(10) 

Brøk  
(1/10) 

Procent 
(10 %) 

Decimal 
(0,1) 
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