
Þú kaupir 6 jólagjafir. Hver jólagjöf 
kostar 399 kr. Hvað kosta 

jólagjafirnar samtals?

Þú átt 5000 krónur og kaupir 2 
jólagjafir. Önnur gjöfin kostar 1463 

krónur en hin kostar 2209.  Hvað áttu 
þá mikinn pening eftir?

Grýla bakar fyrir jólin.  Hún bakar 56 
smákökur.  Hún á 8 kökudunka, hvað 

setur hún margar kökur í hvern 
dunk ef það eru jafnmargar kökur í 

þeim öllum? 

Þú kaupir eina jólagjöf á 993 krónur, 
aðra á 2871 krónur og þá þriðju sem 

kostar 435 krónur. Þú átt 5000 
krónur.  Hvað færðu mikinn afgang?
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Þú og vinkona þín kaupið jólagjöf 
handa annarri vinkonu ykkar. Gjöfin 

kostar 2842 krónur.  Vinkona þín 
borgar í búðinni.  Hvað þarft þú að 

borga henni mikið?

Gamla jólatréð ykkar var 170 cm á 
hæð.  Það var orðið lúið þannig að 
þið ákváðuð að kaupa nýtt sem var 
210 cm. á hæð.  Hvað var nýja tréð 
mörgum cm stærra en það gamla?

Mamma elskar að skreyta fyrir jólin.  
Hún setur grenilengjur í 6 glugga í 
húsinu.  Hver lengja er 120 cm að 

lengd. Hvað setti mamma marga cm 
af greni í gluggana? 

Á jólatrénu þínu eru 5 seríur.  Ein er 
120 ljósa, þrjár eru 80 ljósa seríur og 

ein er með 60 ljósum.  Hvað eru 
þetta mörg ljós samtals?
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Jólasveinninn á 8 hreindýrstarfa,  9  
kýr og 8 kálfa.  Hvað erum margir 

fætur á öllum hreindýrum 
jólasveinsins?

Stúfur jólasveinn týndi einni tölu úr 
reikningsbókinni sinni. Talan sem 

hann er að leita að er minni en 1000.
Allir tölustafirnir eru eins. 

Tölustafirnir eru stærri en 6. Talan er 
slétt tala.  Hver er talan?

Þegar Kertasníkir lagði af stað að 
heiman þá var -10 gráðu frost heima 
hjá honum.  Þegar hann var kominn 
til byggða var 3 stiga hiti þar.  Hvað 
munar miklu á hitanum heima hjá 

Kertasníki og í byggð?

Áður en Grýla fór að sofa þá var 8 
stiga hiti.  Hún ákvað að hengja út 
leppana af Leppalúða.  Morguninn 
eftir var allt gaddfreðið á snúrunni 
og frostið komið í -7 gráður.  Hvað 

var hitamunurinn mikill?
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Grýla var að prjóna
lopapeysu á 
Leppalúða.
Hvort speglaði hún
eða hliðraði mynstrinu
á peysunni?

Hvað er stúfur búin að snúa 
takkanum um margar gráður?

 

Þrír síðustu jólasveinarnir voru enn eftir 
heima í hellinum. Þeir voru orðnir leiðir og 
Grýla ákvað að baka kökur handa þeim.  

Hún bakaði 38 kökur.  Hvað fékk hver 
jólasveinn margar kökur? Voru einhverjar 

kökur afgangs?

Er hægt að draga spegilás í 
gegnum jólatréð? 
Ef það er hægt teiknaðu 
þá spegilásinn inn á tréð
á svarblaðinu. 
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Er myndin af fuglinum spegluð?
Kertasníkir snýr takkanum á 
eldavélinni. Hvað snýr hann 

takkanum um margar gráður? 

Grýla er að pakka inn 7 jólagjöfum. 
Hún þarf 8 metra af borða utan um 
hverja gjöf.  Hvað þarf hún marga 
metra til að geta klárað að pakka 

inn öllum gjöfunum?

Stekkjastaur þarf 4,50 m langt band 
til þess að síga niður um  stromp. En 

bandið hans er bara 1,5 m.  Hvað 
þarf hann að bæta miklu við bandið 
til að komast niður um strompinn?
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1.
2394 kr.

2. 
1328 kr.

3.
7

4.
701 króna

5.
1421 króna

6.
40 cm.

7.
720 cm.

8.
420 ljós

9.
100 fætur

10.
888

11.
Munaði 13 

gráðum

12.
15 gráður

13.
Hún hliðaði 
mynstrinu

14.
      180 gráður

15.   Hver 
jólasveinn fékk 12 
kökur. 2 voru eftir.

16.     17.
Já

18.
270 gráður

19.
56 metra

20.
Hann þarf að 
bæta við 3 m.
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