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Programmering – vi tränar på algoritmer med villkor   

(if, then, else - om, då, annars) 

 

Om ett visst villkor är uppfyllt (if – om) ska något särskilt hända (then – då). Annars händer det 

något annat (else – annars). 

 

Penny har vissa regler på sitt piratskepp. Läs dem noga! 

 

Kryssa för det eller de påståenden som är sanna utifrån meningen vid varje ruta och reglerna 

ovan. Tänk på att mer än ett svar kan vara rätt! 

1. Det är måndag. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Solen skiner och klockan är 15. 

 

 

 

 

-När solen skiner är det städning av 

däcket klockan 15.00. Annars efter 

frukost. 

-På måndagar måste alla ha något 

grönt på sig. Övriga dagar något rött. 

-När kapten Penny sover måste minst 

två andra vara vakna och vakta 

skeppet. 

-På onsdagar får man bara äta sånt 

som kommer från havet. 

-Den som städar i Pennys hytt ska 

också mata papegojan om hon inte är 

ute med Penny. 

 

          Alla måste ha något rött på sig. 

          Alla måste ha något grönt på sig. 

   Alla måste ha något blått på sig. 

          Piraterna ska städa på däcket. 

          Piraterna ska ligga och lata sig. 

   Piraterna ska dricka kaffe. 
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3. Det är onsdag och det regnar. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pelle Blåskägg städar i kapten Pennys hytt, men papegojan är inte där. 

 

 

  

 

 

5. Det är kväll och kapten Penny har gått och lagt sig för att sova. 

 

 

 

 

6. Rudolf Rödtand ser att Pelle Blåskägg och Gusten med träbenet redan sitter och 

vaktar skeppet. 

 

 

  

 

7. Alla piraterna har något rött på sig. 

 

          Piraterna äter hamburgare till lunch. 

          Piraterna äter fisksoppa till lunch. 

   Piraterna ska städa efter frukost. 

           Pelle ska städa och sen gå därifrån. 

           Pelle ska leta upp papegojan och ge henne mat. 

    Pelle ska lämna mat på bordet till papegojan. 

          Alla pirater utom två ska vara vakna. 

          Alla pirater utom två kan gå och lägga sig. 

   Minst två pirater måste vara vakna. 

             Rudolf kan gå och lägga sig. 

             Rudolf måste också vakta skeppet. 

      Rudolf måste städa däcket innan han får gå och lägga sig. 

          Det kan vara tisdag. 

          Det kan vara fredag. 

   Det kan vara måndag. 

 


