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Minut math 
Varenr. 716965 

 
Har du et minut? Med Minut math øves matematiske færdigheder. Vælg øvelser med addition / 
subtraktion eller multiplikation / division. 
 
Betjening: 
Den røde knap tænder og slukker for Minut math. Knappen holdes nede for at slå lyden fra. 
Brug omskifteren til at vælge øvelser med addition / subtraktion eller multiplikation / division. 
 
Niveau 
Tryk på 1, 2 eller 3 for at vælge øvelsesniveau. Det valgte niveau vises på skærm 1. 
 
Øvelser niveau 1 
På dette niveau øves let addition og subtraktion med tal fra 0 -10, eller multiplikation med 
tabellerne 1, 2, 3, 5 og 10. 
Øvelser niveau 2 
På dette niveau øges sværhedsgraden med tallene 10 – 20 addition / subtraktion og 
gangetabellerne 3 -12. 
Øvelser niveau 3  
På dette niveau er der udfordringer. Addition / subtraktion opgaver med multipla af 2, 3, 4, 5 og 10, 
hele vejen op til 150, og gangetabeller 0 -12. 
 
Minut Math øvelser starter efter 5 sekunders nedtælling. Spilleren har nu 60 sekunder til at løse så 
mange opgaver som muligt, ved at indsætte det manglende tal. Det manglende tal kan findes på 
en af de tre skærme. 
 
BEMÆRK - Tallet i skærm 1 vil ALTID være det største af de tre i opgaverne.  
Ved korrekt svar kommer der en "positiv" lyd og ved forkert svar en "negativ" lyd. I ”mute”-tilstand 
blinker skærmen ved korrekt svar. 
Efter 60 sekunder vises scoren: skærm 2 viser antallet af opgaver, som er besvaret korrekt, og 
skærm 3 viser det samlede antal opgaver. 
For at spille igen, tryk på en knap for at vende tilbage til skærmen, hvor der vælges niveau. 
Bemærk – 60-sekunders timeren deaktiveres ved at trykke og holde (1, 2 eller 3) knappen nede, 
når der vælges niveau. Skærmen blinker kortvarigt og timeren vil være deaktiveret i dette spil. Så 
kan der løses matematik opgaver uden begrænsninger. For at gendanne timerfunktionen vælges 
nyt spil med skydekontakten. 
Minut math slukker automatisk efter 3 minutter, hvis ikke der er aktivitet. 


