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DTP2

Opdel cirklen
Kan du dele denne cirkel i syv ved kun at tegne 

tre lige streger?
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Find ti  
fejl
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Ti detaljer på kortets forside er anderledes 

på denne side. Kan du finde alle  

ti forskelle og sætte ring rundt 

om dem?
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DTP2

Bønnestagen
Mads fik en magisk bønne i fødselsdagsgave af 

sin far. Faderen lovede Mads, at bønnen hurtigt 

ville blive til en kæmpestor plante. Samme 

tirsdag aften plantede Mads bønnen i en 

urtepotte, som han stillede i sin vindueskarm. 

Da Mads kiggede til bønnen næste morgen, 

kunne han se en lille, grøn spire titte op af 

mulden. Næste morgen havde planten vokset 

sig dobbelt så stor. Morgenen efter havde 

planten igen vokset  

sig dobbelt så stor. Og  

fredagen ugen efter  

fyldte planten hele  

værelset! 

På hvilken dag fyldte den  

magiske bønnestage  

præcis halvdelen af  

Mads' værelse?

Svar:

3

jbk_modtryk_dk
Gul seddel
Næste morgen->Den følgende morgen
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Isstriden
Fire selvoptagede isbjørne kan ikke finde ud  

af at deles om deres fangsthuller. Den eneste 

måde at bilægge striden på er at dele isen op  

i fire stykker, der har ét fangsthul hver. Hvert 

stykke skal have 16 felter, og de skal alle have 

samme form. Vi har tegnet ét af stykkerne for 

dig. Kan du tegne resten?
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DTP2

Det magiske tal
Tænk på et tilfældigt tal.  
Gang dette tal med 2.  
Skriv dit svar i spalten til højre:

Læg 12 til svaret:

Træk 3 fra svaret:

Læg 5 til svaret:

Del svaret med 2:

Fjern det oprindelige tal.
Hvilket tal får du så?

5

Start med et andet tal og 
prøv igen. Hvad bliver resultatet  
så?

Prøv endnu en gang.
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6 Ubrudt streg
Disse tre tegninger ser enkle ud. Kan du tegne 

oven på dem, uden at du på noget tidspunkt 

tegner oven i de streger, du allerede har lavet, 

og uden at løfte pennespidsen fra papiret?
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Kvadrater 1
Kan du ændre antallet af kvadrater fra fem til 

syv blot ved at flytte to streger? Alle sider skal 

være lukkede.
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Løs opgaven her:

Kvadrater 2
Kan du ændre disse seks kvadrater til tre 

kvadrater ved at fjerne tre streger? Alle sider 

skal være lukkede.

Løs opgaven her:
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1 2

3 4

(Det femte kvadrat er det ydre.)

1 2

3 4 5

(Det sjette kvadrat er rammen rundt om 1-4.)
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Halv sekskant
Ved at skære en 

sekskant midt over 

(som vist til højre) får 

man to stykker, der  

er præcis lige store 

og har samme form. 

Nogle af formerne nedenfor er dannet af de to 

halve sekskanter. Andre er ikke. Tegn cirkler 

rundt om de former, som ikke er dannet af de 

stykker, der er vist øverst på siden.
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3 4
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