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I mataffären

Underlägg 24
Färgmönster 60
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1. Hur mycket kostar lättmajonnästuben?
2. Du har köpt en kartong ägg och en påse vetemjöl.
Hur mycket blir det tillsammans?
3. Du köper två flaskor olivolja och betalar med en hundralapp.
Hur mycket får du tillbaka?
4. Hur mycket kostar två chokladaskar?
5. Hur mycket kostar en påse morötter och ett knippe lök?
6. Kalle var godissugen och köpte 5 tablettaskar. Hur mycket fick han betala?
7. Hur mycket kostar ett paket Corn Flakes och en kartong ägg?
8. Hur mycket får du tillbaka på en femhundralapp när du köper en hink
målarfärg?
9. Hur mycket kostar tre knippen med lök?
10. Hur mycket dyrare är en kartong ägg än en påse morötter?
11. Hyr mycket kostar två tablettaskar och en bal med hushållspapper?
12. Du tänker baka och behöver köpa sylt och mjöl. Hur mycket betalar du?
13. Hur mycket kostar två hinkar målarfärg?
14. Du har en hundralapp och köper en Aladdinask till din mamma. Hur mycket
får du tillbaka?
15. Hur mycket kostar fyra tuber med majonnäs?
16. Hur mycket kostar en syltburk och en flaska olivolja?
17. Det är rea och en burk målarfärg kostar 199 kr. Hur mycket billigare är den
än normalt?
18. Hur mycket kostar två burkar lingonsylt och en chokladask?
19. Hur mycket billigare är tablettasken jämfört med chokladasken?
20. Du köper två kartonger ägg och en tub majonnäs och betalar med en femhundralapp. Hur mycket får du tillbaka?
21. Hur mycket kostar tre paket flingor?
22. Du har tjugo kronor och köper två tablettaskar. Hur mycket har du kvar?
23. Hur mycket dyrare är ett paket flingor än en påse vetemjöl?
24. Hur mycket kostar två balar hushållspapper?
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Trettiofem och femtio 24
Fyrtio kronor 12
Fyrtiosex och femtio 18
Femtiotvå kronor 20
Femtiofyra kronor 8
Femtiofem kronor 17
Sextiosex kronor 6
Sextioåtta kronor 9
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Sextionio kronor 14
Nittiofem kronor 15
Nittiosju kronor 7
Hundratjugo kronor 21
Hundrasjuttio kronor 1
Tvåhundratrettiofem kronor 16
Fyrahundrafyrtio kronor 4
Femhundratrettio kronor 10
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Underlägg 3
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Underlägg 3
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Var det ________ bröder jag såg på tunnelbanan i tisdags?
Jag tycker ________ föräldrar är väldigt trevliga.
Var har du lagt ________ mössa?
Hämta ________ tröja, så att jag kan laga den.
Är det här ________ nya nagellack?
Hur gammal är ________ pappa?
________ rum är mysigt.
Är det ________ skridskor som ligger på golvet i hallen?
Det är viktigt att vi håller reda på vad som är mitt och vad som är ________.
Jag tycker ________ idé är bäst.
Jag visste inte att det var ________ böcker.
Det är ________ ansvar att skicka ut inbjudningskorten.
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I ________ klass är vi 23 stycken.
Jag tycker ________ lägenhet är trevligt inredd.
Var har du lagt ________ pass?
Många av ________ vänner har skilt sig.
I ________ vardagsrum har vi vår TV.
________ hundar gillar att vara ute i skogen.
Det här är ________ vindsutrymme.
Det är ________ svartvita katt.
Vi har köpt nytt bord till ________ kök.
Det är ________ kanariefåglar.
Det är ________ bil som står där borta.
________ lag kom trea i division 5 den här säsongen.
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________ föräldrar jobbar ofta över.
Det var ________ godis du tog.
Kommer du på ________ fest nästa helg?
Kan du hämta ________ tröja, jag fryser så.
Vill du se ________ nya cykel?
Var är ________ träningskläder?
Det var ________ fel att vi missade bussen.
Jag har tagit en backup på alla ________ foton.
Jag tappade ________ mössa på bussen igår.
Det var ________ förslag att vi skulle gå på bio.
Jag trodde det var ________ bröder som skulle hämta mig.
Jag gjorde ________ bästa.
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När ska ni ha ________ semester i sommar?
Var ligger ________ landställe?
Hur mår ________ hundar?
Hämta ________ smutskläder så jag kan tvätta dem.
Var är ________ träningskläder?
Det var ________ insats som gjorde att vi hann bli klara.
När ska ni ha ________ bröllop?
Var skall vi ställa ________ bil?
Jag har tagit en backup på alla ________ foton.
Nu måste ni göra ________ bästa.
Vad ska ni göra med ________ gamla soffa?
Det var ________ fel att vi missade bussen.
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