
Matematik-spor 

Anders Fehrmann  
3.b. på skattejagt med ipad 

 

 

1.  opgave  

Start Inigma der ligger i mappen Web 2 

Scan koden herunder: 

Lyt til historien og skriv regnestykket på jeres svarark: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find nu næste opgave.  
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2.  opgave  

Start Inigma der ligger i mappen Web 2 

Scan koden herunder: 

Lyt til historien og skriv regnestykket på jeres svarark: 

 

 

 

 

 

Find nu næste opgave. 

  



Matematik-spor 

Anders Fehrmann  
3.b. på skattejagt med ipad 

 

3.  opgave  

Start Inigma der ligger i mappen Web 2 

Scan koden herunder: 

Lyt til historien og skriv regnestykket på jeres svarark: 

Her må du gerne bruge lommeregner – den er lidt svær. 

 

Den ligger i Matematik-mappen og hedder  

Free GraCals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find nu næste opgave. 
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4.  opgave  

 

Find nu den app som hedder Evernote på ipad’en og skriv 

en lille gange-historie. 

 

Log på med 

usserod@gmail.com 

us123456 

 

Du må gerne tage et billede af gruppen og sætte ind også. 

 

 

Find nu næste opgave. 

 

mailto:usserod@gmail.com
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5. opgave 

Start Audioboo .  Den ligger i mappen Lyd/Video. 

 

Opgave: 

Indtal en plus-historie og en minus-historie med 

Audioboo. 

 

Tryk Record for at starte optagelsen.  

 

Tag et billede af det I har fortalt om og giv jeres 

optagelse et navn – tryk nu Upload.  Husk også 

at skrive matematik i navnet. 
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6.  opgave  

Start Inigma der ligger i mappen Web 2 

Scan koden herunder: 

Hvor mange kubik-meter består figuren af? 

 

 

 

Find nu næste opgave. 
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7.  opgave  

Start Inigma der ligger i mappen Web 2 

Scan koden herunder: 

Hvor mange kubik-meter består figuren af? 

 

 

   

 

Find nu næste opgave. 
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8.  opgave 

Start video-optageren Bambuser  i mappen med 

Lyd/Video. 

 

Opgave: 

Optag en tabel I siger i kor. 

HUSK at øve jer før I starter! 

Log ind med: 

usserod 

us123456 

Tryk på den store røde optageknap. 

 

Vi ser videoen i klassen.  I kan ikke se den på ipad’en 

 

 

 

 

 

Find nu næste opgave 
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9.  opgave 

 

Scan koden med Inigma  og regn stykket. 

Skriv resultatet på gruppens svarark. 

 
Ekstraopgave:   

Gem billedet med regnestykket og åbn det i Brushes. 

Regn nu stykket ud direkte i Brushes og gem på Flickr. 

 

 

 

 

Find nu næste opgave 
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10.  opgave 

 

Scan koden med Inigma  og regn stykket. 

Skriv resultatet på gruppens svarark. 

 
Ekstraopgave:   

Gem billedet med regnestykket og åbn det i Brushes. 

Regn nu stykket ud direkte i Brushes og gem på Flickr. 
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Bonus opgave 

 

 

Byg jeres navne i Minecraft: 

 

 

 

Ekstraopgave: 

Gem billedet (klik på de to knapper samtidig) 

Åben billedet i Brushes. 

Send til Flickr. 


