
HVOR MANGE SER DU?          Navn:________________ 

 T4/2 

 
 

OPGAVEARK TIL PLANCHE 2 
 

Se godt på de 100 figurer og svar på spørgsmålene 
– helst med både brøk, procent og decimal, hvis du kan ;o) 

 

Spørgsmål Antal 
F.eks. (10) 

Brøk  
(1/10) 

Procent 
(10 %) 

Decimal 
(0,1) 

1. Hvor mange senge ser du i alt?     
2. Hvor mange biler og mobiler er der?     
3. Hvor mange gynger får du øje på?     
4. Hvor mange julemænd ser på dig?     
5. Hvor mange ting fra kroppen ser du?     
6. Hvor mange burgere er der?     
7. Hvor mange engle flyver rundt?     
8. Hvor mange ure finder du?     
9. Hvor mange dyr kan du se?     
10. Hvor mange kopper kaffe er der?     
Her kan du skrive dine egne 
spørgsmål, som en anden kan svare på:     
     
     
     

 
 

Skriv sætninger med 3 af tingene. 
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