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Anna fikk: 100 kroner Anna brukte: 35 kroner
+ 200 kroner + 110 kroner
= 300 kroner = 145 kroner

Anna hadde penger igjen: 300 kroner
- 145 kroner
= 155 kroner

Riktig svar er 155 kroner.

Arne hadde: 300 kroner Arne brukte: 20 * 2 = 40 kroner
- 100 kroner 15 * 3 = 45 kroner
= 200 kroner 85 kroner

Arne hadde penger igjen: 200 kroner
- 85 kroner
= 115 kroner

Riktig svar er 115 kroner.

1. Anna fikk 100 kroner fra bestemor og 200 kroner fra bestefar.  Hun gikk 
på butikken og kjøpte en flaske brus som kostet 35 kroner og 3 forskjellige 
sjokoladeposer. Sjokoladeposene kostet 110 kroner til sammen.  Hvor 
mye penger igjen har Anna? Lag regnestykket. 

2. Arne fikk 300 kroner fra pappa for å kjøpe brød og melk. Mens han gikk 
på butikken så han en kjempefin sommefugl. Han prøvde å ta den og 
glemte seg helt av. Når han kom til butikken fant han ut at han mistet 1 
hundrelapp på veien. Arne kjøpte 2 brød og 3 kartonger melk. Et brød 
koster 20 kroner og en kartong melk koster 15 kroner. Hvor mye penger 
igjen har Arne?
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Per fikk: 59 kroner Per brukte: 78 kroner
+ 100 kroner + 3 kroner
= 159 kroner = 81 kroner

Per hadde penger igjen: 159 kroner
- 81 kroner
= 78 kroner

Riktig svar er 78 kroner.

Beate fikk: 100 kroner Beate brukte: 21 kroner
+ 100 kroner + 19 kroner
+ 50 kroner + 23 kroner
+ 75 kroner + 17 kroner
= 325 kroner + 19 kroner

= 99 kroner

Beate hadde penger igjen: 325 kroner
- 99 kroner
= 226 kroner

Riktig svar er 226 kroner.

3. Per hadde 59 kroner i sparegrisen. Han hadde veldig lyst på godteri og 
spurte mamma om å få 100 kroner til. Mamma var snill og ga han 
pengene. Per gikk på butikken og kjøpte godteri for 78 kroner. Resten 
skulle han spare. På vei hjem så Per en jente som satt og grått på benken. 
Hun manglet 3 kroner for å kjøpe en sjokolade. Per tenkte at det er smart 
å hjelpe folk, spesielt små jenter og ga henne 3 kroner. Hvor mye penger 
kommer Per til å ha i sparegrisen sin når han kommer hjem?

4. Beate fikk 100 kroner fra pappa, 100 kroner fra mamma, 50 kroner fra 
bestemor og 75 kroner fra bestefar. Hun gikk på butikken og kjøpte 1 fanta 
som kostet 21 kroner, 1 cola som kostet 19 kroner, 1 sjokolade som kostet 
23 kroner, 1 pakke salt lakris som kostet 17 kroner og en til pakke med 
ingen vet hva det er som kostet 19 kroner. Hvor mye penger har Beate 
igjen?
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