4. KLASSE - ELEVARK

Fessor i Danmark – Blandet 1
Læs-Tænk-Regn
Fessor vil på rundtur i Danmark. Han læser, at Danmark er et land, der ligger i
det nordlige Europa. Danmark har et areal på ca. 43.098 km2. Pr. 1. januar
2014 boede der ca. 5.627.235 personer i landet.
1. Fessor starter sin tur i København. Han vil tage toget fra København til
Odense. Han køber en togbillet til 276,00 kr., en kop kaffe til 35 kr. og en
avis til 40 kr.
Hvor mange penge skal Fessor i alt betale?
2. I Odense skal Fessor besøge forfatteren H.C. Andersens hus. H.C Andersen
blev født i 1805. H.C Andersen er verdensberømt for sine eventyr. Han har
bl.a. skrevet ”Fyrtøjet”, ”Prinsessen på ærten”, ”Den lille havfrue” og ”Den
grimme ælling”. H.C. Andersen dødede i 1875.
Hvor gammel blev H.C. Andersen?
3. I Odense lejer Fessor en bil. Han vil køre videre til Jylland, hvor han skal
besøge et par seværdigheder. Inden han kan kører, skal der fyldes benzin
på bilen. 1 liter benzin koster 12,00 kr. Fessor fylder 35 liter benzin på.
Hvor meget skal Fessor betale for benzinen?
4. I Jylland kører Fessor forbi Gudenåen, som er Danmarks længste vandløb.
Vandløbet er 176 km langt. Fessor læser, at Gudenåen sammen med
Skjern Å kan betegnes som floder på trods af deres navn.
Ved Gudenåen mødes Fessor med to af sine venner. De spiser en lille
snack sammen, mens de nyder det skønne landskab. De køber to pizzaer
og 3 sodavand. Det bliver i alt 159,00 kr., som de skal dele.
Hvor mange penge skal de hver især betale?
5. Fessor tager nu til Møllehøj, som er Danmarks højeste punkt. Møllehøj er
170,86 m højt. Inden Møllehøj blev kåret til det højeste punkt, var det Yding
Skovhøj på 170,77 m.
Hvor stor er højdeforskellen på Møllehøj og Yding Skovhøj i cm?

