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Til den, der skal bruge hæftet

I vore dage er lommeregnerne blevet så billige, at det er
overkommeligt for alle, at anskaffe en. Der er derfor ikke det
store behov for, at man er god til at regne tal sammen på
papir.

Men samtidig med, at alle bruger lommeregnere er der blevet
behov for, at man er god til noget andet: Man skal være god
til at afgøre, om det svar lommeregneren giver kan passe på
virkeligheden. Ellers vil man lave alt for mange fejl, blandt
andet fordi man ikke kan undgå at taste forkert en gang
imellem.

Dette hæfte er lavet til den, der har brug for at få genopfri-
sket, hvordan man bruger tallene i dagligdags situationer. 

Hæftet starter med at man skal øve sig i at læse og skrive tal,
både hele tal og komma-tal. Dernæst vises det, hvad der sker
med et tal, når man flytter på kommaet. I denne forbindelse
kommer man også til at prøve at arbejde med længdemål
(km, m, cm osv).

Den sidste del af hæftet handler om, hvordan man bruger en
lommeregner. Det vises også, hvordan man kontrollerer, at
man har tastet rigtigt.

Med eksempler vises det, hvordan man kan regne i forskelli-
ge praktiske situationer. Bagefter er forklaringer, der for-
klarer hvorfor det er rigtig at gøre sådan.

Derefter er der opgaver. Ofte kan man sikkert nøjes med at se
på eksemplerne for at løse opgaverne.

På side 32 er en facitliste. Dér kan man se forslag til løsnin-
ger. 

På side 37 til 39 er samlet de regneregler og metoder, som
arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en
indholdsfortegnelse til hæftet fordi der ved hver regel er en
henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere. 



Talnavne

Eksempel 1:
Du læser i avisen, at der var 342.000 arbejdsløse ud af
en arbejdsstyrke på 2.651.000. Du vil læse tallene højt.

342.000 hedder: 
tre hundrede to og fyrre tusind

2.651.000 hedder:
to millioner, seks hundrede en og halvtreds tusind

Forklaring:
Tallet 342.000 består af seks cifre (seks tal-tegn).
I oversigten på side 37 kan man se, hvad hvert af cifre-
ne står for. Når man skal udtale tallet skal man begyn-
de med at inddele det i grupper med tre cifre i hver
gruppe. Man kan sætte punktummer til at vise grupper-
ne. Man siger derefter tallet foran punktummet og
sætter ordet tusind, million eller milliard bagefter.

1 Du læser i avisen, at der den sidste måned er solgt 1.050 huse
og at gennemsnitsprisen var 750.000 kr.

� Udtal tallene og skriv dem med ord.

2 På din lønseddel står, at du denne måned har tjent 17.450 kr.
og at du i alt indtil nu har tjent 108.500 kr.

� Udtal tallene og skriv dem med ord.

3 Du læser i avisen, at staten opkræver 650.000.000.000 kr. i
skat om året og at der er 3.876.400 skatteydere.

� Udtal tallene og skriv dem med ord.

4 Du skal skrive to check med beløbene 10.500 kr. og 1.500

� Udtal tallene og skriv dem med ord.
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Eksempel 2:
Du har hørt, at der er et hundrede otte tusind flygtninge
i Danmark og vil skrive tallet på papir.
Et hundrede otte tusind ser sådan ud:

108.000

Forklaring:
Brug også listen på side 37 til denne slags opgaver.

1 Du hører i fjernsynet, at der hvert år sker fem og halvtreds
tusind arbejdsulykker, og at de koster det danske samfund
otte og tyve milliarder kr.

� Skriv fem og halvtreds tusind og otte og tyve milliarder
kr. med tal.

2 Der er tolv hundrede børn under 6 år i din kommune.

� Skriv tolv hundrede med tal.

3 Du spørger, hvad du vil få i løn i et nyt job og får svaret:
atten tusind fem hundrede.

� Skriv atten tusind fem hundrede med tal.

4 Du har hørt, at den virksomhed, du er ansat i, har haft et
overskud på fem og halvfjerds millioner kr. I er otte hundrede
og fyrre ansatte.

� Skriv fem og halvfjerds millioner og skriv otte hundrede
og fyrre.

5 Du har hørt, at børnefamilie-ydelsen sættes op til sytten
hundrede kr. pr. barn

� Skriv sytten hundrede kr. med tal.

Talnavne på side 37
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