
Ole og Olga samlet på kongler. 
De fant 18 grankongler, 27 
furukongler og 7 lerkekongler. 
Hvor mange kongler fant de?

Pelle og Pia var på 
fisketur. De fikk 13 fisk til 
sammen. Pia fikk 7 fisk. 
Hvor mange fisk fikk 
Pelle?

I klasserommet var det 12 
pulter. Hver pult har 4 
bein. Hvor mange 
bordbein er det til 
sammen i klasserommet?

Lene hadde 250 kroner 
med seg på butikken. Hun 
kjøpte seg en veske til 
180,- og en avis til 25,-. 
Hvor mye hadde hun 
igjen?

I treet satt det 17 skjærer. 
Plutselig ble 5 av dem skremt 
og fløy sin vei. Etter en stund 
kom det 7 fugler tilbake og satt 
seg i treet. Hvor mange fugler 
var det da?

I parkeringshuset sto det 44 
biler. 6 biler dro hjem og 14 
biler kom til og parkerte. Hvor 
mange biler var det i 
parkeringshuset?

I stallen var det 10 hester. 5 var 
hopper og 5 var hingster. Hver 
hoppe fikk et føll hver. Hvor 
mange hester var det i stallen 
etter dette?

Per kjøpte pizza. Han kjøpte 4 
pizzaer. 2 pizzaer var delt opp i 
8 biter og 2 pizzaer var delt opp 
i 12 biter. Hvor mange biter var 
det til sammen?

Rikke hadde 4 gullfisk. 
Hver gullfisk fikk 4 unger 
hver. Dessverre døde to 
av ungene. Hvor mange 
fisk var det i akvariet da?
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I et tre sitter det 9 fugler. 
15 fugler har akkurat 
fløyet sin vei. Hvor mange 
fugler hadde til sammen 
sittet i treet?

Barna hadde 25 
ballonger. 12 av dem 
sprakk. Hvor mange var 
det igjen? 

På skolen hadde de 7 
fotballer. Så vant de 9 
baller til. Hvor mange 
baller hadde de da?

Høna la 19 egg. Så kom 
reven og spiste opp 7. 
Hvor mange egg var det 
igjen? 

På fotballbanen var det 7 
gutter og 9 jenter. Hvor 
mange ble det på hvert 
lag?

Knut plukket epler. På det ene 
treet plukket han 17 røde epler. 
På det andre treet plukket han 
14 grønne epler. Hvor mange 
epler hadde han til sammen?

På gulvet lå det sko fra 6 
barn. Hvor mange sko lå 
det på gulvet? 

På bordet sto det 23 
tente stearinlys. Plutselig 
slukket 6 av dem. Hvor 
mange stearinlys lyste?

På kjøkkenet sto det 24 
muffins. 4 barn kom inn 
og spiste 2 muffins hver. 
Hvor mange muffins var 
det igjen?
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I gymsalen var det 4 
grønne baller, 6 røde 
baller og 5 stripete baller. 
Hvor mange var det til 
sammen?

Per og Petter var på 
fisketur. De fikk 11 fisk til 
sammen. Per fikk en fisk 
mer enn Petter. Hvor 
mange fisk fikk Per?

I klasserommet var det 12 
pulter. Lærer hadde satt 
pultene sammen i 4 
grupper. Hvor mange 
pulter var det i hver 
gruppe?

Gro hadde 200 kroner 
med seg på butikken. Så 
kjøpte hun seg en bok til 
50,- og en is til 12,-. Hvor 
mye hadde hun igjen?

På leirskolen var det 6 
båter. Det var 18 elever 
som skulle ut å fiske. Det 
ble like mange barn i hver 
båt. Hvor mange er det?

I båthavna lå det 27 båter. Det 
kom inn 3 båter til. Etter en 
stund dro det 5 båter videre. 
Hvor mange båter lå det til slutt 
igjen i havna?

På låven satt nissen med 
rottene rundt seg. Det var 
8 hvite rotter, 9 grå rotter 
og 10 sorte rotter. Hvor 
mange rotter var det til 
sammen? 

Kari grillet 12 burgere. Siden 
hun hadde glemt å kjøpe 
hamburgerbrød, tok hun 2 
brødskiver og la rundt hver 
burger. Hvor mange brødskiver 
trenger hun til 12 burgere?

I bursdagen til Rolf kom 
det mange gjester. Han 
hadde invitert 12 barn, 4 
besteforeldre, mamma og 
pappa, 6 naboer og 2 
onkler. Hvor mange kom?
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Fasit

Kort 1
52 kongler

Kort 2
Pelle fikk 6 fisk

Kort 3
48 bordbein

Kort 4
45 kroner igjen

Kort 5
52 biler

Kort 6
40 biter

Kort 7
19 fugler

Kort 8
15 hester

Kort 9
18 gullfisk

Kort 10
24 fugler

Kort 11
13 ballonger

Kort 12
16 baller

Kort 13
12 egg

Kort 14
31 epler

Kort 15
17 stearinlys

Kort 16
8 på hvert lag

Kort 17
12 sko 

Kort 18
16 muffins

Kort 19
15 baller

Kort 20
6 fisk

Kort 21
3 pulter i hver gruppe

Kort 22
138 kroner igjen

Kort 23
25 båter

Kort 24
24 brødskiver

Kort 25
3 barn i hver båt

Kort 26
27 rotter

Kort 27
26 gjester


